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 الكتاب : البدكر المضيئة

 المؤلف : اإلماـ المهدم محمد بن القاسم الحوثي

 البدكر المضيئة
 جوابات األسئلة الضحيانية

 لئلماـ المهدم محمد بن القاسم الحوثي الحسيني عليهم السبلـ

)/( 

 

 و الرحمن الرحيمبسم اللٌ 
كبو نستعين الحمد هلل الذم علم بالقلم، علم اإلنساف ما لم يعلم، كالصبلة كالسبلـ على 

المبعوث رحمة للعالمين، كىاديان إلى الطريق المبين، كعلى آلو المصطفين الذين أكرثهم الكتاب 
 كالحكمة، كجعلهم ىداة ىذه األمة أجمعين.

ى الملك الكبير عبد الٌلو أمير المؤمنين المهدم لدين الٌلو رب أما بعد: فيقوؿ العبد الفقير إل
العالمين محمد بن القاسم بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين بن على 
بن عبدالٌلو بن أحمد بن على بن الحسين بن على بن عبدالٌلو بن محمد بن أمير المؤمنين 

سبلـ، ىذه جوابات األسئلة الضحيانية، كالمشكاة المؤيد برب العزة يحيي بن حمزة عليهم ال
النورانية ، الواردة من الجهة الشامية، مهابط البركة كاألنوار، كمواطن السادات كالعلماء 

 الصالحين األخيار .
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[(، كالخريت الماىر الماثل، شمس سماء المعارؼ، 1أكردىا القاضي العبلمة الحيبلحل)]
ىاف اإلسبلـ صاـر الدين الولي بن الولي إبراىيم بن عبدالٌلو الغالبي كغيث نداىا الواكف، بر 



أداـ الٌلو فوائده، كأجزؿ صبلتو كعوائده، كصادؼ كصولها عند الحركة السعيدة من الجهة 
البرطية إلى الديار الحاشدية إلحياء فريضة الجهاد ، كالقياـ ببعض حقوؽ رب العباد ، فكانت 

مكاف م  تكاثر األشغاؿ كاعتوار عوامل األفعاؿ ، كبعد كتب األجوبة عنها على حسب اإل
المطالعة بسبب االنتقاؿ، ككاف أبقاه الٌلو قد يسر بالرخصة ، كأحسن بالتوًئدة ، كالٌلو المسئوؿ 

أف يتولى إعانة الجمي  في كل األمور، كأف يصلح الراعي كالرعية إنو عليم بذات الصدكر، 
 م الجواب .كالبد من إيراد لفظ السؤاؿ ث

 قاؿ أيده الٌلو تعالى :
 بسم الٌلو الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذم بحمده تناؿ الدرجات، كبلطفو كتوفيقو تحل المشكبلت، الملـز لمن جهل 
شيئان سؤاؿ العلماء العاملين، كجعل العلم كراثة في صلب خاتم النيئين ، كالصبلة كالسبلـ على 

هىر{، كعلى سيدنا محمد فاتح باب العلـو لمن  كرد كصدر، المنزؿ عليو }كىأىمىا اٍلسىاًئلى فىبل تػىنػٍ
 آلو كارثي علمو كما كرد بو األثر.
__________________ 

[( ػ الحبلحل بالضم :السيد الشجاع أك الضخم الكثير المركءة أك الرزين في ثخانو يخص 1)]
 لؤيدم.الرجاؿ كما لو فعل .)أىػ (ؽ.من موالنا مجتهد العصر مجدالدين ا
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كبعد: فهذه أسئلة من فنوف شتى طالبان من العلماء األعبلـ حل مشكلها، كفتح مقفلها، كتبيين 
عللها كأدلتها ، غير مكتف من المجيب بذكر األقاكيل، بل طالبان من المجيب نصب الدليل 

لة بعض كإيضاح السبيل ، إذ ليس القصد تقليده فيما أفتى، كال نقل ما قد قالو في المسأ
العلماء من غير داللة شرعية، كال أمارة مرضية، خصوصان في المسائل الفقهية كاألصولية، فليفد 

العلماء بالجواب، كليريحوا بذكر الكبلـ المستطاب ، أعاد الٌلو من بركاتهم كمت  المسلمين 
 بحياتهم.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ؿ يـو القيامة(( السؤاؿ األكؿ) في أىوا1)
ىل يفزع منها المؤمن كغيره، أـ مخصوصة بالمنافق كنحوه؟ إف قلتم باألكؿ فقد قاؿ تعالى: 

}كىم من فزىع يومئذ آمنوف{ ، }ال يحزنهم الفزع األكبرو{ ، }أال إف أكلياء الٌلو ال خوؼ عليهم 
لمؤمن كغيره، بل كالىم يحزنوف{ ، كإف قلتم بالثاني فقد كرد في األحاديث أف الفزع يعٌم ا

كاألنبياء حتى يجثوا على الركب، كيؤكده قولو تعالى: }ففزع من في السماكات كمن في 
 األرض{ فما الجواب في ذلك بالدليل الواضح؟.

 *الجواب األكؿ ) كالٌلو الموفق كالهادم إلى الصواب(:
لحقيقيين نوع من أف أىواؿ يـو القيامة ال يفزع منها المؤمن كال يحزف، ألف الفزع كالحزف ا

األلم، كاأللم نوع من العذاب، كالمؤمن غير معذب قطعان، ألنو قد صار من عند الموت في أكؿ 
موقف من مواقف اآلخرة التي ىي دار الثواب كالجزاء ، كىذا ىو الذم دلت عليو األدلة 

ف الذين المحكمة من الكتاب كالسنة ، مثل ما ذكره السائل من اآليات، كمثل قولو تعالى: }إ
قالوا ربنا الٌلو ثم استقاموا تتنزؿ عليهم المبلئكة أالٌ تخافوا كال تحزنوا كأبشركا بالجنة التي كنتم 
توعدكف ، نحن أكلياؤكم في الحيوة الدنيا كفي اآلخرة كلكم فيها ما تشتهي أنفسكم كلكم فيها 

ئق بعدؿ الٌلو تعالى ما تدعوف{ ، كال شك أف أحدان ال يشتهي الفزع كالحزف ، كىذا ىو البل
كحكمتو، فيجب المصير إليو ، كحمل ما عارضو من األدلة عليو ، كحينئذ يجب تأكيل مثل 
قولو تعالى: }كترل كل أمة جاثية{ كقولو تعالى: }ففزع من في السماكات كمن في األرض{ 
كىو ممكن الجم  إٌما بالتعميم كالتخصيص بأف ىذه عمومات مخصصة بأدلة المؤمن ألف 

لمؤمنين ىم القليل ، أك التأكيل بأف المعنى بالفزع كنحوه ما يشاىدكنو من الوقيعة بغيرىم من ا
العصاة ، ككوف ىذا اليـو عظيمان فيو اإلنصاؼ كالجزاء ، كتمييز الخبيث من الطيب م  طمأنينة 

قواعد القلب بالسبلمة، كالبشارات للمؤمن بأنك ال تخف كال تحزف ، فهذا ما تقتضيو األدلة كال
 األصولية.
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[( فالمعنى الظاىر في تفسير 13كأما قولو تعالى: }ففزع من في السماكات كمن في األرض{)]
ىذه اآلية الكريمة، أف المراد بو الموت الذم البد أف يجرم على كل حي، ألنها عبارة عن 

}ثم نفخ فيو أخرل فإذا النفخة األكلى، كلهذا لم يذكر الفزع في النفخة الثانية في قولو تعالى: 
 ىم قياـ ينظركف{ كقد قيل إف ما قبل ثم كما بعدىا مدة ال يعلم قدرىا إال الٌلو تعالى.

___________ 



[( ػ أما اآلية الكريمة فالتخصيص فيها متصل باالستثناء كىو قولو تعالى ]إالٌ من شاء اهلل 13)]
 ده اهلل تعالى.[، تمت من موالنا مجتهد العصر /مجد الدين المؤيدم أي

(1/5) 

 

 ( السؤاؿ الثاني )قاؿ أبقاه الٌلو تعالى( سؤاؿ:2)
قد أكجبوا محبة المؤمنين ككراىة الفاسقين ، كىي معلومة بالضركرة الدينيَّة م  تصريح الحديث 
أف المحبة من فعل الٌلو ال يعاقب المرء عليها بقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) فبل تلمني 

أملك (( ، كقد يحب اإلنساف زكجتو محبة كاملة م  كونها فاسقة، كقد أكجب الٌلو فيما ال 
تعالى معاداة الفاسق ككراىيتو كعدـ محبتو، كقاؿ تعالى: }كجعل بينكم مودة كرحمة{ فكيف 

 الجم  بين ذلك؟.
 *الجواب الثاني:

عناه ميل النفس بالطب  أف المحبة كالكراىة تستعمل تارة ، كيراد بها األمر الطبيعي الجبلي ، كم
، كاالستحساف للشئ ، كىذا من فعل الٌلو تعالى اليتعلق بو ثواب كالعقاب ، كال أمر كال نهي، 
كعليو يحمل حديث: ))الٌلهم ىذه قسمتي فيما أملك فبل تؤاخذني فيما ال أملك (( ، كإف كاف 

ؤمنان حتى يدع ما ال يجب مدافعة المقدكر منو في مواض  النهي من باب ))ال يكوف المؤمن م
بأس بو حذران مما بو البأس(( ، كلهذا قاؿ تعالى: }فبل تميلوا كل الميل..الخ { فعٌلق النهي 

بالكل الممكن، ال بالبعض غير الممكن، كتحصيل الممكن منو في باب األمر كاجب ، كتارة 
بو األمر  يستعمل كيراد بو عمل القلب كالجوارح الممكن للمكلف ، كىذا ىو الذم يتعلق

كالنهي كالمدح كالذـ كالثواب كالعقاب ، كلهذا قالوا في المواالة: أف تحب لو كل ما تحب 
لنفسك ، كتكره لو كل ما تكره لها ، كمعنى ذلك أف تعتقد كتنوم لو ذلك ، كال شك أف النية 

كتنزيلو من أفعاؿ القلوب االختيارية، كمن جملة محبتو تعظيمو بأفعاؿ الجوارح، كرعاية حقوقو 
 في منزلتو، كلهذا قاؿ تعالى: }قل إف كنتم تحبوف الٌلو فاتبعوني يحببكم الٌلو{ .

كأما قولو تعالى: }كجعل بينكم مودة كرحمة{ فقد جاء في التفسير أف المراد بالمودة الجماع ، 
ى كالرحمة الولد، كفيو شائبة من المعنى األكؿ ، ألف ذينك مما تميل إليهما النفس ، كيدؿ عل

صحة ما قلناه قولو تعالى: } كتب عليكم القتاؿ كىو كره لكم كعسى أف تكرىوا شيئان كىو خير 
 لكم كعسى أف تحبوا شيئان كىو شر لكم{ ، كالٌلو أعلم.

(1/6) 

 



 ( السؤاؿ الثالث )قاؿ عافاه الٌلو تعالى( سؤاؿ:3)
ا الٌلو حيث يشاء (( كقوؿ قولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) الجبن كالجراءة غريزتاف يضعهم

علي عليو السبلـ: )الجبن كالبخل كالحرص غرائز شتى( فكيف حسن النهي عنها م  كونها من 
 فعل الٌلو تعالى؟.
 *الجواب الثالث:

 كذلك: أف الجبن كالبخل كالجراءة كالحرص تنقسم إلى غريزم كمكتسب :
 ذـ كال عقاب كال ثواب، كىو المعنى فاألكؿ: من فعل الٌلو تعالى ال يتعلق بو أمر كال نهي كال

الذم ال يقدر المكلف على دفعو كال على تحصيلو ، كىو أمر قلبي غريزم يحدثو الٌلو تعالى 
فهو سبب باعث على الجبن كالجراءة االختياريين كىما مسبباف عنو فيكوف الحديث من 

 [(باسم السبب .20المجاز المرسل من تسمية المسبب)]
لممكن ىو الذم يتعلق بو األمر كالنهي كالثواب كالعقاب ألنها ال تتعلق إال كالثاني: كىو ا

بممكن ، كلو تعلقت بغير ممكن لكاف من تكليف ما ال يطاؽ كالٌلو يتعالى عن ذلك كىذا 
القسم يتعلق بأعماؿ الجوارح كالقلوب أيضان، أما أعماؿ الجوارح فظاىر ، مثل عدـ الفرار من 

لئلثنين، كمثل بذؿ الحقوؽ المالية ، كأٌما أعماؿ القلوب فمثل الصبر  الزحف ، كثبات الواحد
عند الجهاد ، كالصبر على اإلنفاؽ كنحو ذلك، كاألمر األكؿ القلبي تجب مدافعتو ما أمكن 

 دفعو في غير موضعو ، كالٌلو أعلم.
_______________ 

د بن يحيى عليو السبلـ في [( ػ ىكذا كبلـ اإلماـ عليو السبلـ كىي كعبارة اإلماـ أحم20)]
تكملة البحر كىي مشكلة ، كالذم يظهر أنو من تسمية السبب الذم ىو الغريزة باسم المسبب 

الذم ىو الجبن كالجراءة لينحل اإلشكاؿ في قولو يضعهما اهلل حيث يشاء فيقاؿ ليس 
كجراءةن مجازان المقصود بالجبن كالجراءة الحقيقيين بل الغريزة التي ىي السبب المسماة جبنان 

الخ ككبلـ اإلمامين عليهما السبلـ ممكن أم أنو يسمى الجبن ….غريزتاف يضعهما اهلل 
كالجراءة المسببين الحقيقيين باسم سببهما الذم ىو الغريزة ، لكنو يبقى اإلشكاؿ في قولو] 

ذ بأكؿ يضعهما اهلل حيث يشاء [ كىذا عند التأمل كاضح ، كإنما أطلتي الكبلـ إلفهاـ من يأخ
نظرة ال سيما حين يرل عبارة اإلمامين الذين ىما حجتا عصرىما كقدكتا دىرىما ، كلكن ال 

يعدؿ عن التحقيق كإنما يتوجو مثل ىذه اإلنتقادات في التعبير على أعبلـ المحققين كما ذلك  
كثير كالعصمة عن مثل ىذا مفقودة عن البشر ، كالخطب يسير كلعل ذلك سبق قلم ، كاهلل 

لى كلي التوفيق .تمت من موالنا الحافظ مجتهد العصر/ مجد الدين بن محمد المؤيدم أيده تعا
 اهلل تعالى.



(1/7) 

 

 ( السؤاؿ الراب  )قاؿ حماه الٌلو تعالى( سؤاؿ :4)
ما البر كالعقوؽ للوالدين الذين كرد الوعيد عليو بالنار كالوعد بالجنة ؟ فظاىر اآلية أنو العصياف 

و بقوؿ أؼو ، فكيف التفسير الذم بو يتبين العقوؽ الذم ىو كبيرة؟ ثم ىل بأدنى شئ ، كل
يجوز للوالد أف يأخذ من ماؿ كلده شيئان م  كراىة الولد، إف قلتم: نعم، دخل في قولو صلى 
الٌلو عليو كالو كسلم: )) ال يحل ماؿ امرئ مسلم ..الخ (( كإف قلتم ال يأخذ فقد نهرىما 

.  كذلك محـر
 

 لراب :*الجواب ا
أف المراد بعقوؽ الوالدين ظلمهما، كعدـ القياـ بحقوقهما م  اإلمكاف ، كإف كانت الدرج فيو 

 متفاكتة في العظم كالشدة كضديهما ، فأدناه التأفيف ، كأعبله العداكة كالقتل.
 كال مان  من كوف التأفيف كبيرة لثبلثة أمور:

يقة يفيد التحريم، كالحراـ ما يستحق عليو أحدىا: أنو قد أفاده النهي من الكتاب، كالنهي حق
الذـ كالعقاب، إال ما خصو الدليل من الصغائر المكفرة بجنب الطاعات ، كال دليل ىنا إال ما 

 كرد من األدلة على عظم العقوؽ ، كأما على القوؿ بأف كل عمدو كبيرة فاألمر أجلى.
هما، فتنبي أف ما في القلب أبلغ مما كثانيها: أف ىذه اللفظة تتضمن االستحقار كاالستهانة بحق

 جرل بو اللساف.
كثالثها: لما عظم الٌلو من حقوقهما حتى قرف برىما بتوحيده في قولو تعالى: }كاعبدكا الٌلو كال 
تشركوا بو شيئان كبالوالدين إحسانان{ فيكوف تحقيران لما عظم الٌلو ، كأم فظاعة أبلغ من ذلك، 

 اقترف بو االستخفاؼ بأمر الٌلو تعالى. بل قد يبلغ إلى حد الكفر إذا
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كأما أخذ األب من ماؿ كلده فظاىر الحديث الجواز مطلقان، كىو قولو صلى الٌلو عليو كآلو 
كسلم: )) أنت كمالك ألبيك (( ، إال أنو قد حكي اإلجماع، حكاه األمير الحسين عليو السبلـ 

صلحة الولد ، فيكوف اإلجماع مخصصان على من  األب مما زاد على حاجتو ، أك خالف م
للخبر، كيبقى قدر النفقة م  الحاجة إليها، فمهما أخذ األب ما ىو جائز فلو ذلك ، كإذا منعو 
عد عقوقان، كإف كاف األكلى أف يأخذ برضا كلده، أك من يده دفعان لئليحاش، كعمبلن بقولو صلى 



لده على بره (( كيكوف حديث )) ال يحل ماؿ الٌلو عليو كآلو كسلم: )) رحم الٌلو امرءان أعاف ك 
امرئ مسلم إال بطيبة من نفسو (( عمومان مخصصان بحديث األب، كما خص بأدلة األخذ من 
ماؿ الغائب كالمتمرد لقضاء دينو كنفقة زكجاتو، كأما إذا حاكؿ األب أخذ الزائد على الجائز 

مكن بالمدافعة الحسنة، كالنصح كما ففعلو منكر فيجوز للولد المن ، كال يعد عقوقان، كىو م
فعل إبراىيم عليو السبلـ في التلطف بوالده م  شركو من قولو يا أبًت... يا أبًت... ، كقد قاؿ 
تعالى: } كإف جاىداؾ على أف تشرؾ بي ما ليس لك بو علم فبل تطعهما كصاحبهما في الدنيا 

ين بالقسط شهداء هلل كلو على أنفسكم أك معركفان{ كقاؿ تعالى: }يا أيها الذين آمنوا كونوا قوام
الوالدين كاألقربين{ كلعمـو أدلة األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، لكن ال يعاملهما معاملة 

غيرىما بل يراعي حقوقهما ، كناىيك أنو لم يثبت حق لكافر على مسلم إال الوالدين ، كاألكلى 
 ر فيو.للولد اإلغضاء كالمسامحة فيما ال ضررة كال منك
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فإف قلت: فهل يجوز للولد المدافعة باإلضرار بهما إذا لم يمكن اللين عند تهافتهما على أخذ 
 مالو كما يجوز ذلك م  غيرىما؟.

قلت: الذم يلوح لي كالٌلو أعلم لعظم حقهما، ككجوب برىما، أنو إف لم يكن ما فعبله منكران 
ر ألف الحق لو خاصة في مثل ذلك ، كإسقاط حقو كال ضرر فيو على الولد ، عدـ جواز اإلضرا

لوالده من كماؿ البر، كلهذا ذكركا أف األب ال يحبس لولده ، كال يقاد بو ، كإف كاف ما فيو 
منكر، أك ضرر جاز النهي على بابو، لكن يبالغ في اللين كمحض النصح كذلك ألف الحق فيما 

ى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) ال ضر كال ضرار ىو منكر هلل تعالى، كألف الضرار ممنوع لقولو صل
في اإلسبلـ (( ، م  كوف الضرار نوعان من المنكر، كلعمـو أدلة النهي عن المنكر فهذا ما سنح 

 من الجم  بين األدلة.
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 ( السؤاؿ الخامس:5)
ن فإذا ادعى )قاؿ عافاه الٌلو تعالى( سؤاؿ:إذا قلتم إف اإلمامة قطعيو، كأف المطلوب فيها اليقي

رجل اإلمامة فبل شك أف فرض العالم االختبار، أك التواتر حسبما قرر، كفرض العامٌي ماذا 
يكوف؟ فمقتضى كبلـ بعض األئمة أف فرضو السؤاؿ للعالم كىو ال يفيد إال الظن ، كالشك أنو 



ليف بما يػيٍقدـ على أمرو قطعي من قتل كغير ذلك، كعند بعضهم أنو البد من االختبار فذلك تك
ال يطاؽ ، أك يجلس طوؿ الزماف يتعلم ثم يختبر، كالمعلـو خبلؼ ذلك من أتباع األئمة كأنهم 
يتبعهم العواـ من غير اختبار بل كأكثرىم من غير سؤاؿ، فهل يجب على اإلماـ اإلنكار على 

من تابعو ، ثم ىل يجب على العٌواـ البحث عن من أيًمركا بقتلو ما السبب الموجب لذلك  
كالكفر مثبلن كالفسق، فحينئذ ىم مقلدكف فيهما كىو ال يجوز التقليد فيهما، أك ال يجب 

البحث عليهم بل يقتلوف كىم ال يعلموف لماذا، فهم مقدموف على ما ال يؤمن خطؤه ، ثم إذا 
عرؼ اإلماـ أف قتاؿ من قاتل معو البغاة إنما ىو ألغراض دنيوية أك سوابق جاىلية كعرؼ ذلك 

نهم لم يقاتلوا لتكوف كلمة الٌلو ىي العليا، فهل يجوز تمكينهم من القتل كاالستنصار منهم كأ
 بهم على ذلك أـ ال يجوز؟.
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 *الجواب الخامس:
أف مسألة اإلمامة ، قد كق  الخبلؼ فيها ىل قطعية، أك ظنية، كالصحيح أنها قطعيو ألنها أصل 

ة بعد كفاة رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو من أمهات مسائل األصوؿ ، كلهذا فزع الصحاب
كسلم إلى نصب إماـ كإف اختلفوا في المحل فلم يسم  من أحد القوؿ بأف ال حاجة إلماـ ، 

 فجرل مجرل اإلجماع بل أيد الشرع دليل العقل:
 [(24ال يصلح القـو فوضى ال سراة لهم * كال سراة إذا جيهَّالهم سادكا)]

تاب كالسنة مبسوطة في مواضعها كليست بمحل السؤاؿ ، كال يمن  كاألدلة على ذلك من الك
قطعيتها كوفي بعض شركطها ظنيان كالكـر كالتدبير ، إذ ال طريق إليهما إال الظن ، كإال لـز الدكر 

ألف التدبير مثبلن متوقف على اإلمامة كاإلمامة متوقفة عليو ، كلها نظائر في القطعيات مثل 
، فإنها قطعية كإف كاف بعض شركطها ظنيان كالقبلة كالوقت كبعض الطهارة كنحو  الصبلة كالصـو

ذلك، كفرض العالم ما ذكره السائل من االختبار أك التواتر، كفرض الجاىل سؤاؿ العلماء 
المحقين كاالقتداء بهم ، كإف كاف ال يفيد إال الظن ألنهم قد نزلوا العالم في حق الجاىل بمنزلة 

، فيجب على الجاىل في ىذه المسألة الترجيح بين أدلتو التي ىي العلماء الدليل في حق العالم
إذا تعارضت كما يرجح العالم بين األدلة الشرعية ، فيتحرل اتباع أىل العلم الراسخ كالورع 
الكامل كالخبرة التامة البعيدين عن األغراض كاألىواء كالميل إلى الدنيا التي حٌبها رأس كل 

 ذلك فذمتو بريئة ، كقد فعل ما كجب عليو كلو باي  أك جاىد أك قيًتل أكخطيئة، فمهما فعل 
________________ 



[( ػ السراة: بالفتح جم  سرم ، كأما بالضم فهو جم  سارو كغزاة جم  غازو كرماة جم  24)]
راـو كما ىو معركؼ في موضعو تمت نقبلن من خط شيخنا الحافظ/ مجد الدين المؤيدم أيده 

 ى.اهلل تعال
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قػىتىل، كىذا الذم قضت بو األدلة القطعية ، بل يمكن دعول اإلجماع عليو ألنو لم يركى عن أحد 
من األئمة أنو أنكر على من تابعو كجاىد معو من العواـ م  علمهم بأنهم لم يبلغوا درجة النظر 

ىان، كألنو لو كلف كاالجتهاد ، بل ال زاؿ دعاؤىم إياىم متواتران كيلزموف البيعة كالجهاد كر 
الجاىل العلم م  كوف األمور فورية لكاف من تكليف ما ال يطاؽ ، كلما جاز لئلماـ أف يجبر 

على الواجبات التي أمرىا إليو ، بل ال يقبلها لجواز كوف فاعلها غير عاثر على اليقين في حقو، 
قاؿ: عناقان مما كانوا  فكيف كقد قاؿ أبو بكر بمحضر من الصحابة كالٌلو لو منعوني عقاالن، أك

يؤدكنو إلى رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم لقاتلتهم عليو، كجرل مجرل اإلجماع في 
الحكم ، ال في إمامتو ، بل العبرة بمذىب اإلماـ عند نفسو، فإذا علم صحة كاليتو ، جاز لو 

تل الناس حتى يقولوا: ال اإلجبار كالرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم فإنو قاؿ: )) أمرت أف أقا
إلو إال الٌلو، فإذا قالوىا عصموا مني دمائهم كأموالهم إال بحقها كحسابهم على الٌلو (( ، فلو  

كاف ال يجوز لو قتالهم حتى يعلموا بنبوئتو لما قاؿ ىذا، كلقاؿ: حتى يعلموا أني مرسل ، كلما 
اتباع أىل البيت كالكوف معهم كرد من الكتاب كالسنة من األدلة المفيدة للعلم على كجوب 

عمومان كخصوصان م  األئمة المحقين منهم مثل )) خبرم السفينة (( ك ))إني تارؾ فيكم (( ك 
))تمسكوا بطاعة أئمتكم((،كقولو تعالى}أطيعوا الٌلو كأطيعوا الرسوؿ كأكلي األمر منكم{ كعلى 

كنتم ال تعلموف{ كقولو تعالى: الرجوع إلى العلماء من قولو تعالى : }فاسألوا أىل الذكر إف  
}فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة { كقولو تعالى: }كلو ردكه إلى الرسوؿ كإلى أكلي األمر 

منهم لعلمو الذين يستنبطونو منهم{ كغير ذلك كثير ، فتقرر بذلك أف ليس للجاىل طريق إلى 
اىل كمبايعتو كجهاده كتسليم ىذه المسألة إال العلماء ، كىذا كلو فيما يرج  إلى متابعة الج

 حقوقو كنصيحتو إلمامو ، كغير ذلك من العمليات.
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كأٌما مسائل االعتقاد كالتفسيق كما ترتب عليو فبل يبعد كجوب التوقف عليو عند التعارض بين 
صالحين ألف العالم يعمل بعلم قطعي ، كالجاىل يعمل بعلم ظني ، كالمسألة قطعية بخبلؼ 

جهاد كنحوه ، فيجوز ألنو كإف كاف تحريم الدماء قطعيان فقد أبيح بالدليل الظني مثل القتل كال
حكم الحاكم بالقود بقياـ الشهادة كال تفيد إال ظنان، ككذلك الحدكد تثبت بالبينة كال تفيد إال 
ظنان، حتى نصوا على إقامة حد الشرب بالشم ، كنصوا على جواز قتل من ال يؤمن ضرره على 

ين ، كتلك الخشية ال تفيد إال الظن لتعذر العٍلم في األمور المستقبلة ، كلما ثبت من المسلم
أنها كانت تترتب الحركب في عهد رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كمن بعده من األئمة 

برجوع جواباتهم ، أك رسلهم بالمخالفة ، كذلك ال يفيد إال ظنان، فصارت أدلة جواز القتل 
الشرعية الظنية في تلك الجزئيات كالمخصصة ألدلة عمـو تحريم الدماء كاألمواؿ،  بالطريق

كقد ثبت في األصوؿ أنو يصح تخصيص القطعي العملي بالظني، كمنو تخصيص الكتاب بالسنة 
]أم األحادية[، ألنو نوع من الجم  بين األدلة المقدـ على الترجيح كطرح أحد الدليلين ، 

وز امتثاؿ أمر الحاكم بالحدكد كالقصاص، كيجب بأمر اإلماـ من غير أف كمن ىنا نصوا أنو يج
 يبحث الممتثل عن المستند ما لم يكن المأمور بو ظاىران يخالف ما يعلمو الممتثل في الباطن .

كما ذكره السائل من أنو يقدـ على ما ال يؤمن خطاؤه ال يلـز بعد كجود المستند الشرعي ، 
اكم في بيت الماؿ كلم يبطلوا كاليتو إالٌ إذا تعمد ، ككما كىدىل رسوؿ كلهذا نصوا أف خطأ الح

 الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم الذين قتلهم خالد بن الوليد كلم يعزلو عن اإلمارة .
كما ذكره السائل من قولو ىل يجوز لئلماـ التمكين من الجهاد كنحوه لمن يعلم أنو ال يعمل إال 

عم يجوز، ألف نفس الجهاد كإقامة الحدكد كالقصاص أمر شرعي يجب لغرض دنيوم، فنقوؿ: ن
إقامتو كالدعاء إليو، كالممتثل إنما خالف مقصد الشارع بمجرد النية ، كأما العمل فبل مخالفة 
فيو ، فحينئذ بطل الثواب على العامل فيما يرج  إلى نفسو، كأما مقصد الشارع من الفعل فقد 

إقامة فاسق على معين، كعلى جواز االستعانة بالكفار كالفٌساؽ، بل تم، كلهذا نصوا على جواز 
استعاف بالكفار رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم م  العلم بأنو ال نية لهم مطابقة ، كنص 
الشارع على جواز التأليف لجلب منفعة، أك دف  مفسدة ، م  العلم بأف الفاعل لم يعمل هلل 

 لعوض.تعالى خالصان بل ألجل ا
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 ( السؤاؿ السادس )قاؿ عافاه الٌلو تعالى( سؤاؿ:6)
كرد في الحديث: ))الصلوات الخمس كٌفاراته لما بينهٌن ما اجتنبت الكبائر (( ، قولو )ما 



اجتنبت الكبائر( مشكله ألف الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر كما ذلك معركؼ ، فماذا كٌفرت 
ناب الكبائر إال م  اإلتياف بالصلوات الخمس فهما متبلزماف ، ثم الصبلة م  أنو ال يتحقق اجت

ىل يحاسب على الصغائر أـ ال؟ إف قلتم ال يحاسب، فكيف بقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: 
)) ما من نبي إال كىو يحاسب يـو القيامة بذنب غيرم (( ، كمعلـو أف معاصي األنبياء صغائر ، 

قاؿ ذرة شران يره{ كغير ذلك، كإف قلتم يحاسب فما معنى كقولو تعالى: }كمن يعمل مث
 الحساب م  التكفير لها كم  التوبة؟ .

 
 *الجواب السادس:

أف الصغائر ميكفَّرة بجنب الطاعات، كالطاعات ىي اإلتياف بالواجبات كاجتناب المقىبَّحات ، 
كٌفارات لما بينهٌن   فحينئذ الحديث كىو قولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) الصلوات الخمس

(( من باب التنصيص على بعض أفراد العاـ تنبيهان على عظم شأف الصبلة ككونها معظم أركاف 
اإلسبلـ، كلهذا ثبت في األذاف حي على خير العمل ، كإال فالمعلـو أنو لو صلى كلم يصم، أك 

 صلى كفعل كبيرة فإف الصلوات ال تكوف كفارة لما بينهن.
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ؿ السائل: كىل يحاسب على الصغائر أـ ال؟ فظاىر األدلة أنو البد من الحساب على كأما قو 
الصغير ك الكبير لقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) ما من نبي إال كىو يحاسب بذنب غيرم 
(( كمن المعلـو أف ذنوب األنبياء صغائر، كقولو تعالى: }كيقولوف ياكيلتنا ماؿ ىذا الكتاب ال 

يرة كال كبيرة إال أحصاىا{ كقولو تعالى: }إف تبدكا ما في أنفسكم أك تخفوه يحاسبكم يغادر صغ
بو الٌلو{ كقولو تعالى: }كمن يعمل مثقاؿ ذرة شران يره{ ، كيكوف فائدة الحساب على الصغائر 
إظهار النعمة، كالتمنن من الٌلو تعالى، كصدؽ الوعد كالوعيد ، كىذه ثمرة ظاىرة مثل كركد 

على النار أم إطبلعو عليها ليعرؼ قدر ما ىو فيو من النعمة، كما صرؼ الٌلو عنو من المؤمن 
النقمة، كمثل ىذا محاسبة التائب على ما تاب منو سواء، كيكوف الحديث المخصوص بالرسوؿ 

 صلى الٌلو عليو كآلو كسلم مخصصان لعمومات أدلة الحساب.
يدخلوف الجنة بغير حساب (( لما يلـز منو أف كيبقي اإلشكاؿ في حديث )) إف هلل سبعين ألفان 

تكوف حالتهم أفضل من حالة األنبياء عليهم السبلـ م  النص على )) أنو ما من نبي إالٌ كىو 
 يحاسب بذنب غيرم (( ؟

كيجاب عنو بمن  اللزـك ، أعني أنو ال يلـز من محاسبة األنبياء أف تكوف حالتهم أدنى، بل 



لف مخصصان ثانيان لعمـو أدلة الحساب، كيمكن أف تكوف يمكن جعل حديث السبعين األ
محاسبة األنبياء فيها زيادة نعمة كراحة لهم حيث تيمحىي عنهم تلك الصغائر، ثم يبلغوف مراتب 

عالية على المكلفين، كثوابان ناميان على ثواب سائر المتىعبَّدين لكرامتهم على الٌلو كخلوص 
اك بينهم كبين من ليس ىو من معاشر النبيئين فتقر أعمالهم، كيعرفوف بذلك أنو لم يس

 خواطرىم، كيزدادكا راحة إلى راحتهم سبلـ الٌلو عليهم.
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 ( السؤاؿ الساب  ) قاؿ أيده الٌلو تعالى( سؤاؿ:7)
ما يقاؿ في صفات الٌلو تعالى من نحو الصمد كالمتفضل كنحوىما ؟ إف قلنا لم يزؿ متفضبلن 

لمتفضل عليو كالصامد ألف صفة الفعل الثابتة بعد أف لم تكن كما ذكره مصمودان لـز قدـ ا
اإلماـ المرتضي كغيره ، كإف قلنا إف الٌلو تعالى كاف غير متفضل كمصمودو فهذا لفظ يوجب 
الذـ ، فما الجواب في ىذه كفي نحوىا من صفات الفعل الثابتة بعد أف لم تكن كالخالق 

ا: إف علم الٌلو تعالى غير متناهو، فهل المعلومات غير متناىية  كالرازؽ كالجواد كنحوىا؟ كقولن
 كالعلم أـ ال؟.

 
 *الجواب الساب :

 أف صفات الٌلو تعالى انقسمت إلى قسمين:
 صفة الذات، كصفة الفعل، كانقسامها باعتبار معانيها.

اتو فإف صفة الذات ىي الذات من غير كجود شئ آخر يعني أنو لم يكن ىناؾ شئ زائد على ذ
 تعالى، كإنما سمي بها من حيث كجوده كحياتو كقدمو كقدرتو، كنحو ذلك.
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كصفة الفعل ما ثبت لو تعالى من الصفات باعتبار التعلق بشيء آخر كالخالق كالرازؽ كالصمد 
كالمتفضل ، فإنها باعتبار المخلوؽ كالمرزكؽ كنحوىما، كال يمتن  إتصافو تعالى بها في األزؿ 

ما ىو اختيار اإلماـ القسم بن محمد عليو السبلـ كمن معو على معنى أنها حاصلة حقيقة ك
[( كإف لم تحصل بالفعل ككبل األمرين حقيقة، كما ىو المعركؼ من الوض  العربي 34بالقوة )]

في مثل اسم الفاعل، فإنو بمعنى الحاؿ كالماضي كالمستقبل من باب المشترؾ ، كحينئذ 



نما ىي لتمييز أحد المعاني عما سواه، كإف لم تنصب حمل على فالقرينة إذا نصبت فإ
اإلطبلؽ، كإف كاف قد اختار الجمهور في خالق ما سيكوف أنو مجاز لعدـ حصوؿ المعنى 

المشتق منو كالفتقاره إلى القرينة، فقد أجيب عنو بأف حصوؿ المعنى المشتق منو ليس بشرط 
مستقبل كتسمية السيف صارما أخذان من الصـر  في الوض  بل من الجائز الوض  باعتبار معنى

كىو القط  ، كإف لم يكن قد حصل كفي القرينة أنها نصبت للتمييز بين معاني المشترؾ ، ال 
 أنها قرينة المجاز.

_________________ 
[( ػ قاؿ السيد اإلماـ أبو عبدالٌلو قاموس آؿ محمد صلى الٌلو عليو كآلو كسلم محمد 34)]

ن إبراىيم صلوات الٌلو عليهم، ككذلك كاف رحيمان كال مرحـو بالقوة التي يرحم بها بن القاسم ب
، إذ خلقو كرضاه الرحمة كأنها عنده محموده من فعلو لؤلمة، كال يجوز أف يقاؿ إف الٌلو  المرحـو
لم يزؿ لهذه المخلوقات فاعبل قبل فعلها كلكن يقاؿ كاف خالقا بالقوة إذا أراد أف يخلقو إلى 

و كحكيم بقدرتو التامة على الحكمة كال محكمات قبل خلقو لها إلى آخر كبلمو عليو أزكى قول
صلوات الٌلو كسبلمو، كقاؿ اإلماـ الموفق بالٌلو أبو عبدالٌلو الحسين بن إسماعيل الجرجاني 

 عليهما السبلـ في كتاب اإلحاطة: فأما من قاؿ إنو تعالى لم يزؿ جوادان عدالن إف أراد بذلك أنو
بالصفة التي يصح أف يجود كيعدؿ في المستقبل فهو صحيح، كإف أراد بذلك فاعبلن للجود 
كالعدؿ فإنو ال يجوز، ألف كوف الفاعل فاعبلن يقتضي تقدمو.... الخ كبلمو عليو السبلـ انتهى 

 من خط شيخنا مجتهد العصر/ مجدالدين المؤيدم أيده الٌلو تعالى.

(1/21) 

 

الوصف قبل كجود المتعلق حقيقة أك مجازان، أف من قاؿ: ىو حقيقة، كثمرة الخبلؼ في كوف 
لم يفتقر إلى السم  ، كمن قاؿ: ىو مجازان افتقر إلى السم ، إذ ال يطلق علي الٌلو تعالى من 

[( أك كرد بو أذف سمعي، كالصحيح األكؿ، كمن ىنا ارتف  35األسماء إال ما كاف حقيقة)]
كيمكن التلفيق بين القولين بأنها إف كانت بالقوة فهي ثابتة في  إشكاؿ ما يلـز من إيهاـ الذـ،

األزؿ، ألنها بمعنى القدرة مثبلن، كىي من صفات الذات ، كإف كانت بمعنى الفعل فهي ثابتة 
 بعد أف لم تكن.

 [( ، فقد قيل إنو لم يرد بو إذف سمعي م  كونو مجازان.36كأما لفظ الجواد ففيو نظر)]
 من قولو إفَّ علم الٌلو غير متناهو فهل المعلومات غير متناىيو كالعلم أـ ال؟كما ذكره السائل 

________________ 



[( ػ أم كتضمن مدحان ، كعند المرتضى عليو السبلـ كمن معو أنو ال يجوز إطبلؽ شيء 35)]
من األسماء ال حقيقة كال مجازان إالبإذف سمعي، كما ذكركا ذلك كحججو في موضعو من أصوؿ 

 دين .انتهى من شيخنا مجتهد العصر/مجد الدين بن محمد المؤيدم أيده الٌلو تعالى .ال
[( ػ كجو النظر أنو مجاز فبل يصح إطبلقو قبل كركد السم  فبل يصح أف يفرض اتصاؼ 36)]

البارم تعالى بو في األزؿ، كأما بعد كركد السم  فبل كبلـ في صحة إطبلقو لكنو خبلؼ مراد 
حٌط اإلفادة في قولو م  كونو مجازان أم فإذا قد قيل بمنعو بعد كركد السم  السائل فتأمل فم

 فباألكلى قبلو. انتهى نقبلن من خط شيخنا الحافظ/ مجد الدين المؤيدم قدس الٌلو سره.

)/( 

 

فنقوؿ: إذا تقرر أف علم الٌلو تعالى ذاتو فبل يجوز كصفها بالتناىي، ألف التناىي من صفات 
كل متناه محدكد، ككل محدكد جسم أكعرض كالٌلو يتعالى عن ذلك ، فمن   األجساـ ، كألف

[( لوجوب الحكم 37ىاىنا قيل إف علم الٌلو غير متناهو بخبلؼ المعلومات فإنها متناىية)]
بالمباينة بين ذات القديم كصفاتو، كبين ذات المحدث كصفاتو ، كمعنى تناىيها إحاطة علم الٌلو 

مرين كشرطيهما، كيعلم ماكاف كما سيكوف، كيعلم مالم يكن لوكاف كيف  تعالى بها ألنو يعلم األ
 كاف يكوف ، فتبارؾ الٌلو كتعالى كعز سلطانو عظمة كجبلالن.

كىاىنا إشكاؿ كىو أف ييقاؿ من جملة معلوماتو تعالى ذاتو الشريفة كقد قلتم إنها ال توصف 
 بالتناىي فكيف جعلتم المعلومات متناىية؟.

 هين :كجوابو من كج
أحدىما : أف يقاؿ معنى تناىي المعلومات عدـ غيبوبة شيء منها عن علمو كال يلـز من ىذا 

 تناىي ذاتو تعالى.
كثانيهما : أف يقاؿ معنى قولنا: إف المعلومات متناىية منصرؼ إلى المحدثات فبل تدخل ذاتو 

ى بخبلفها كىو معنى تعالى في لفظ الجم  ، كأٌما باقي المعلومات فيجب أف يكوف الٌلو تعال
المباينة بين القديم كالمحدث التي ىي حقيقة التوحيد، كما قاؿ الوصي عليو السبلـ: )باينهم 

 بصفتو ربان كما باينوه بحدكثهم خلقان(.
________________ 

[( ػ أم المعلومات الموجودة إذ ال يمكن أف يدخل في حيز اإليجاد إالٌ ما يتناىى ، أك 37)]
إعتبار كل معلـو على إنفراده كإال فمعلومات الٌلو تعالى غير متناىية، كمن ذلك نعيم أف المراد ب

أىل الجنة كعذاب أىل النار نعوذ بالٌلو منها، كأما قوؿ اإلماـ عليو السبلـ كمعنى تناىيها فهو 



أحد المعاني للتناىي كليس ذلك مما يحصل الفرؽ بو بين القديم كالمحدث، لئن ذات الٌلو 
و كذلك أم ىو عالم بها، كيدؿ على أف مراد اإلماـ عليو السبلـ أم أف إحاطة العلم سبحان

أحد معاني التناىي، ال أنو ال معنى لو غيره قولو عليو السبلـ، كثانيهما أف يقاؿ معنى قولنا: إف 
المعلومات متناىية منصرؼ إلى المحدثات فبل تدخل ذاتو تعالى في لفظ الجم .. الخ 

اإلماـ أف التناىي، إ ما أف يراد بو إحاطة العلم كىو يستوم فيو القديم فحاصل كبلـ 
كالمحدث، كإما أنو االنحصار كاالنتهاء كاالنقطاع، كليس إال للمحدثات، كلكن يحمل ذلك  
كما ذكر على أف المراد الموجود كإال فبل انحصار كال نهاية لمعلومات الٌلو تعالى فتدبر كالٌلو 

ن موالنا مجتهد العصر/مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدم أيده الٌلو كلي التوفيق تمت م
 تعالى.

(1/22) 

 

 ( السؤاؿ الثامن )قاؿ أيده الٌلو تعالى( سؤاؿ:8)
عن الوسوسة في القلب كيف يتصٌور ذلك، كالحٌواس من السم  كالبصر كالشم كالذكؽ 

 كما في نظائرة؟.كاللمس ال تدرؾ الشيطاف كال فعلو، فتؤدم ذلك إلى القلب  
 *الجواب الثامن:

أف كسوسة الشيطاف قد قضت بها األدلة المتضافرة، كم  العلم بأف موردىا ليس بإحدل 
الحواس يجب الحكم بثبوتها بأمر قد مٌكن الٌلو الشيطاف منو كإف لم نعلم كيفيتو: }كما أكتيتم 

فسي ، ثم الداعي، ثم العـز ، ثم من العلم إال قليبلن { كيظهر األثر بالوجداف كأكلو الخاطر الن
الفعل، كىذه األشياء منها ما ىو من فعل الٌلو، كمنها ما ىو من فعل العبد، كمنها ما ىو مشترؾ 

 بين العبد كالشيطاف.
فاألكؿ : كىو الخاطر النفسي الذم ال يمكن دفعو من فعل الٌلو كىو الذم ضج منو المسلموف 

و كسلم لما نزؿ قولو تعالى: }كإف تبدكا ما في أنفسكم أك إلى رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآل
تخفوه يحاسبكم بو الٌلو{ فقاؿ لهم: )) ال تقولوا كما قالت اليهود سمعنا كعصينا، فقالوا: 

[( عنهم ، كنزؿ قولو تعالى: }آمن الرسوؿ.. { إلى آخر اآلية كما 40سمعنا كأطعنا (( فرف )]
كسعها..إلى آخر اآلية{ كىو سر قولو صلى الٌلو عليو كآلو بعدىا }ال يكلف الٌلو نفسان إالٌ 

 كسلم: )) رف  عن أمتي ما حدثت بو أنفسها ما لم تقل أك تفعل ((.
________________ 

[( ػ أم حصل البياف بأنو مرفوع ال أنهم كلفوه ثم رف  ألنو تكليف ماال يطاؽ كالٌلو يتعالى 40)]



في جواب السؤاؿ عقيب ىذا. تمت من موالنا مجتهد  عنو كسيأتي لئلماـ عليو السبلـ كبلـ
 العصر / مجدالدين بن محمد المؤيدم حفظو الٌلو كأبقاه.
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كالثاني: كىو الداعي المشترؾ بين اإلنساف كالشيطاف، كىو محل مدخل الشيطاف ألنو يأتي من 
راـ إال بالتفات العبد قبيل الشهوة، كالحمية، كالهول، كما تميل النفس إليو، فبل يتم لو الم

كمبلحظتو للدكاعي كالمحسنات لفعل القبيح، كإغماضو عن الحدكد الشرعية، كمن ىاىنا كاف  
كيد الشيطاف ضعيفان، كلوال معاكنة فعل العبد ما تم لو مراـ، كلهذا فإف كسوستو ال تضر 

فإذا ىم  المخلص، كما قاؿ تعالى: }إف الذين اتقوا إذا مٌسهم طائف من الشيطاف تذكركا
مبصركف{ كقولو تعالى: }إف عبادم ليس لك عليهم سلطاف{ كقولو تعالى: }إالٌ عبادؾ منهم 

 المخلصين{.
، كالفعل، كذلك ظاىر، فكأف الشيطاف لعنو الٌلو  كالثالث كالراب : من فعل العبد كىما: العـز

كسوستو يفهم مبلحظة العبد لمحل الداعي، كما يفهم الرضى كالغضب في الوجو، فيعمل 
لتقويتو بأمر قد مكنو الٌلو تعالى منو من غير اتصاؿ، بل كما يدرؾ حر النار المنفصلة في 

 الموض  المجركح.
كما ركم )) أف الشيطاف يجرم من ابن آدـ مجارم الدـ (( قد حملو قـو على حقيقتو ، لكوف 

للمس بخبلفو، ابن آدـ ذا مخاريق كأجواؼ، كىو جسم لطيف الطف من الريح، ألنها تدرؾ با
كالصحيح أف لفظ الحديث من مجاز الحذؼ كالمعنى كسواس الشيطاف، كالقرينةالعقل 

 كالعدؿ.
أما العقل فلعدـ اإلدراؾ بأم حاسة، كأما العدؿ فالٌلو أعدؿ من أف يمكنو الدخوؿ إلى جوؼ 

 ابن آدـ م  كوف طبعو اإلفساد كالٌلو أعلم.

(1/25) 

 

 الٌلو تعالى( سؤاؿ:( السؤاؿ التاس  )قاؿ أيده 9)
ىل تطل  المبلئكة الكتبة على أعماؿ القلوب كما ىو ظاىر قولو تعالى: }كيقولوف ياكيلتنا ماؿ 
ىذا الكتاب ال يغادر صغيرة كال كبيرة ....الخ{ كقولو: }ككل شيء أحصيناه في إماـ مبين{ 

))إف الٌلو تعالى كتب  }ككل شيء أحصيناه كتابان{ كقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم عن ربو قاؿ:



الحسنات كالسيئات ، ثم بين ذلك ، فمن ىٌم بحسنة كلم يعملها كتبها الٌلو عنده حسنة كاملة 
(( كفي ركاية أخرل حكاية عن الٌلو تعالى: ))إذا ىٌم عبدم بسيئة فبل تكتبوىا عليو سيئة، كإف 

سنة....الحديث (( أـ ال عملها فاكتبوىا عليو سيئة، كإف ىٌم بحسنة فلم يعملها فاكتبوىا ح
تطل  ؟كما ىو ظاىر قولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) إف الرجل ليقـو في الليلة القرة 

فيتطهر فيحسن الطهور، ثم يدخل بيتو فيرسل ستره فيصلي فتصعد المبلئكة بعملو فيرد عليهم 
ى كىو يحب أف يعلم بو فيقولوف: ربنا إنك تعلم أنٌا لم نرف  إال حقان. فيقوؿ: صدقتم كلكنو صل

(( ، ككذلك حديث السبعة األمبلؾ المشهور بركاية أىل البيت مصرح فيو بعدـ إطبلع 
المبلئكة على بعض من عمل القلب ، إف قلتم باألكؿ فما كجو الحديث الثاني ، كإف قلتم 

عاصي كلم بالثاني فما كجو الحديثين كاآليات، ثم إذا نول العبد الظلم كالعناد كغيرىما من الم
يتمكن من ذلك لعذر ىل ىي معصية معاقب عليها كما يدؿ عليو ))كنية الفاسق شر من 

عملو((،ك))إنما األعماؿ بالنيات((، أـ ال عقاب في ذلك كما ىو ظاىر الحديث المتقدـ )) 
 كإذا ىم عبدم بسيئة .. الخ (( فبل

 يعاقب إال على الفعل بيِّنوا ذلك بيانان شافيان؟.
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 *الجواب التاس :
أف اطبلع الحفظة على أعماؿ القلوب كعدمها قد تعارضت األدلة فيو باعتبار الظاىر، كلكن 
الجم  بينها ممكن، إما أف يقاؿ أف الحفظة ال تطل  إال على العمل الظاىر دكف ما في القلب 

لى مبلئكة كما قضت بو بعض األدلة التي ذكرىا السائل كغيرىا، كال يمتن  أف يكوف هلل تعا
موكلوف بقلب ابن آدـ يعلموف ما يوسوس بو ، فيحمل حديث )السبعة األمبلؾ(، كحديث )) 
إف الرجل ليقـو في الليلة القرة(( كنحوىما على خطاب الكتبة، كيحمل حديث: )) كإذا ىم 

بحسنة فلم يعملها...الخ(( كما أتى على منوالها على خطاب الرقباء على القلب، كإما أف يقاؿ 
إف عمل القلب استأثر الٌلو تعالى بعلمو، كىو الظاىر الذم يشعر بو قولو تعالى: }تعلم ما في 
نفسي كال أعلم ما في نفسك{ كقولو تعالى: }كلقد خلقنا اإلنساف كنعلم ما توسوس بو نفسو{ 
ألنو تعالى تمدح بهذه الصفات، فينبغي أف يختص بها، كحينئذ يحمل قولو تعالى: )) كإف ىم 

نة فاكتبوىا حسنة (( كما ضاىاه يعني يكوف كتبها بوحي من الٌلو تعالى إليهم لما في ثبوت بحس
الكتب من المصالح التي علمها الٌلو تعالى، كإف كاف غنيان عن كتب الظاىر كالباطن، كبأخذ 
ىذين التأكيلين يندف  إشكاؿ التعارض على أنو قد جاء في تفسير قولو تعالى: }ككل شئ 



ي إماـ مبين{ أف المراد باإلماـ اللوح المحفوظ على الخبلؼ في معناه، ككذلك قولو أحصيناه ف
 تعالى: }ككل شئ أحصيناه كتابان{ قيل اللوح، كقيل كتاب الحفظة.
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كأما قوؿ السائل: إذا نول العبد الظلم أك غيره من المعاصي، كلم يتمكن لعذر، فهل ذلك 
 معصية يعاقب عليها أـ ال؟.

[( يعاقب عليها ما لم يشارؾ العـز المعزـك فيما 52وؿ: الصحيح أنها ليست بمعصية )]فنق
يوجب كفران أك فسقان، كعليو حديث: )) رف  عن أمتي ما حدثت بو أنفسها ..الخ (( كحديث: 

 )) إذا نول العبد بسيئة فبل تكتبوىا((.
كىذا ال عقاب عليو قطعان ألنو  كاعلم أف ما في القلب منو ما ىو من فعل الٌلو تعالى كالخاطر،

 يستلـز الظلم، كالٌلو يتعالى عنو.
: فكيف حسن قولو تعالى: }كإف تبدكا ما في أنفسكم أك تخفوه يحاسبكم بو الٌلو{؟.  فإف قلتى

: إما أف يراد بما أخفى المعزـك عليو كال إشكاؿ ألنو اختيارم، كإما أف يراد الخاطر،  قلتي
[( أنو رف  عنهم، كمنو ماىو 54غير معاقبة كالصغائر، كقد أسلفنا)] كالمعنى المحاسبة عليو من

، كىذا قسماف:  من فعل العبد كالعـز
*ما شارؾ العـز المعزـك فيما ىو كفره أك فسقه، كىذا ال إشكاؿ أنو قد صار كبيرة كاالستخفاؼ 

 بالنبي كالقرآف، ألنو بعزمو قد دخل في الفعل نفسو .
_______________ 

ػ أم قطعان ألنها محتملة للصغر كالكبر كحينئذو ال قط  إال فيما كرد الوعيد عليو [( 52)]
بخصوصو كاإللحاد في الحـر كىذا ىو الذم صرح بو اإلماـ عليو السبلـ بقولو فيما يأتي فبل 
قط  بكبره مطلقان كيدؿ عليو تفسيره كنية الفاسق شر من عملو آخر البحث فتدبر كاهلل كلي 

وفيق. تمت من موالنا كحجة عصرنا مجد الدين بن محمد المؤيدم أيدىم اهلل الهداية كالت
تعالى. كفي نسخة أخرل: ترؾ السائل البدؿ كلعلو لكوف البدؿ كعطف البياف من كاد 

 كاحد.تمت نقبلن من خط شيخنا /مجد الدين المؤيدم أيده اهلل تعالى.
قولو تعالى: } إف تبدكا ما في  [( ػ في جواب السؤاؿ الذم قبل ىذا في الكبلـ على54)]

أنفسكم{ إلى قولو: }فرف  عنهم{.تمت من موالنا المجتهد / مجد الدين المؤيدم أيده اهلل 
 تعالى .
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 * كإف لم يشارؾ العـز المعزـك فهاىنا محط األنظار:
ن أئمتنا فذىب بعض المتكلمين إلى أنو معصية كبيرة إذا كاف عمدان ، كىو ظاىر كبلـ القدماء م

عليهم السبلـ، كىو يناسب القوؿ بأف كل عمد كبيرة، كعليو عمـو قولو تعالى: }كمن يعص الٌلو 
كرسولو ...اآلية{ كقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) إذا التقى المسلماف بسيفيهما فالقاتل 

أراد قتل صاحبو ((  كالمقتوؿ في النار قالوا: يارسوؿ اهلل ىذا القاتل فما باؿ المقتوؿ؟ قاؿ: إنو
، كقولو عليو السبلـ: ))ال يزني الزاني حين يزني كىو مؤمن (( كغير ذلك ، كحملوا اآلية 

الكريمة }ال يكلف الٌلو نفسان إال كسعها{ أف ترؾ العـز داخل في الوس  كبقوا حديث )رف  عن 
قل أك تفعل( داؿ أمتي ما حدثت بو أنفسها( على حديث النفس الذم ال عـز معو كقالوا)مالم ت

 على أف فعل القلب كفعل الجارحة يشملها عمـو الفعل.
كذىبت طائفة إلى أف العـز يتب  المعزـك في الصغر كالكبر، كىذا يناسب قوؿ اإلماـ المهدم 
عليو السبلـ كبعض المتأخرين أف بعض العمد ليس بكبيرة، كحجتهم قولو تعالى: }إال اللمم{ 

...الخ{، كقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) رف  عن أمتي ما كقولو تعالى: }إف تجتنبوا
حدثت بو أنفسها(( كيتأكؿ لهم الحديث )) إذا التقي المسلماف..الخ (( كحديث )) ال يزني 
 الزاني..الخ (( بأنو قد فعل بعض المقدمات ألنو قاؿ: التقى المسلماف، كقاؿ: حين يزني.
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إف لم يشارؾ المعزـك فبل قط  بكبره مطلقان، كقوؿ بعض المتأخرين كذىب آخركف إلى أف العـز 
القائلين: بأف بعض العمد ليس بكبيرة يحتملو كأدلتو أدلة الذم قبلو إال أنهم فرقوا بين العـز 

كالفعل. فقالوا: ما كرد الوعيد م  الحد أك لفظ يفيد العظم إال على الفعل ال على العـز إال قولو 
د فيو بإلحاد بظلم نذقو من عذاب اليم{ فلما نص عليو كاف خاصان ، كىذا تعالى: }كمن ير 

القوؿ ىو الراجح ألف األدلة محتملة، كالمسألة قطعية فيجب التأكيل لما خالف الصريح القاط  
كىو صريح الحديث )) إذا ىم عبدم بسيئة فبل تكتبوىا (( كقولو }إال اللمم{ كقولو تعالى : 

 لسيئات {.}إف الحسنات يذىبن ا
 فيقاؿ: ما أذىبت الحسنة ىل عمدان، أك خطأن كنسيانان؟.

إف قلتم: خطأن كنسيانان لزمكم أف الفاسق معاقب على الخطأ كالنسياف، إذ ال حسنة لو لقولو 
تعالى: }إنما يتقبل الٌلو من المتقين{ كىذا يخالف عدؿ الٌلو أعني المعاقبة على الخطأ 

 [( عليو تعالى ، كما استلـز المحاؿ فهو محاؿ.62ىو محاؿ)]كالنسياف، كيلـز منو الظلم ك 



كإف قلتم: أذىبت عمدان فهو مطلوبنا ، كقولو تعالى: }ال يكلف الٌلو نفسان إال كسعها{ يفيده 
ألف الوس  دكف الطاقة، فالطاقة: ىي العـز الذم تفضل الٌلو بعفوه، كالوس : ىو الفعل، كىذا 

ال تحمل علينا إصران{ألف من قبلنا كلفوه ، مثل التوبة بقتل يطابق معنى رف  اإلصر }ربنا ك 
 النفس كىو داخل في الوس ، لكنو رف  عن ىذه األمة ببركاتو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم.

كأما تفسير حديث )) نية المؤمن خير من عملو (( فالمراد بالخيرية: أنو ينوم من أعماؿ الخير 
، بل قد ينوم األشياء المتضادة فيؤجر على النية فكانت النية ما ال يبلغو بعملو كال يقدر عليو

خيران من العمل، كقولو: )) كنية الفاسق شر من عملو((عكس ىذا ألنو ينوم من الشر ماال يقدر 
على فعلو من أنواع المعاصي، فكانت نيتو شران من عملو، فظهر أنو ال يلـز عنو أف تكوف النية 

 ختلفة.كحدىا كبيرة ألف الحيثية م
___________________ 

[( ػ أم في الحكمة ألنو قادر على فعلو تعالى لكن ال يفعلو لحكمة. تمت من موالنا 62)]
 مجتهد العصر / مجدالدين المؤيدم أيده اهلل تعالى.
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 ( السؤاؿ العاشر )قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ :10)
سب  متواترة، كخالف في ذلك اإلماـ يحيى قد ثبت عند جمهور أئمتنا كغيرىم أف القراءات ال

كالرضي كالزمخشرم كغيرىم، كثبت من قواعد األئمة أف من زاد في القرآف أك نقص كفر، فهذا 
يقتضي تكفير من أثبت القراءة اآلحادية أك قرأ بها، كالمعلـو خبلؼ ذلك، بل لم يزؿ العلماء 

لنقل، كأيضان يلـز أف يخطئ من عمل بها  يستدلوف بها كينقلونها، كلم ينقل تكفير أحد كلو كاف
إذ المسألة قطعية ال مجاؿ لئلجتهاد فيها، كلم يسم  ذلك فما يقاؿ في الخركج عن كرطة 

ذلك، ثم ما يقاؿ فيما نقلو اإلماـ القاسم كغيره عن الهادم عليو السبلـ أنها لم تتواتر إال قراءة 
ينفي تواتر غيرىا، إذ القوؿ بتواتر القراءات  ناف ، قاؿ محمد بن يحي: كىي قراءة آبائنا، فهذا

السب  منٌا إنما ىو تقليد لمن قاؿ: بالتواتر إذ لم تتواتر لنا نحن فمن أكلى باإلتباع؟ ىل من 
قاؿ: بتواتر القراءات السب  أك العشر كما ركم، أك القوؿ بتواتر قراءة ناف  فقط، ثم التواتر 

ما عن النبي صلى الٌلو عليو كآلو كسلم فنص األكثر أنو المدعى إنما ىو عن القراء السبعة، كأ
لم يبلغ حد التواتر، كحينئذ فهل تصح القراءة في الصبلة بغير قراءة ناف  على مذىب الهادم 

 كأكالده أـ ال يصح كما ىو مفهـو من كبلمو يبنوا ذلك بيانان شافيان؟.
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 *الجواب العاشر كالٌلو الموفق:
سألة القراءات متوقف على بياف معنى التواتر، كىو نقل عدد عن عدد يحيل أف الكبلـ في م

العقل تواطؤىم على الكذب، فبل يلـز من التواتر لشخص التواتر لشخص آخر، كما إذا تواتر 
لك أف زيدان في الدار، فإنو ال يلـز أف يتواتر لعمرك مثلو، كمن ىاىنا كق  االختبلؼ في 

ف القراءات كلها أحادية كليس المتواتر إال جوىر القرآف، كعٌد القراءات حتى قاؿ بعضهم إ
االختبلؼ فيها إنما ىو اختبلؼ في الصفة ال في الذات، كعلى ذىني أنو مذىب اإلماـ زيد بن 
علي عليو السبلـ، فعلى ىذا كل عالم ينزؿ القراءات في الصبلة على مذىبو، كمن قٌلده يجب 

رة )) أف من زاد في القرآف ما ليس منو كفر(( مشركطة بأنو زاد أف يعمل بقولو، كالقاعدة المذكو 
عمدان مدعيان كونو قرأنان كأدلة الشرطين جلية، أما العمد فقولو تعالى: }كليس عليكم جناح فيما 

أخطأتم بو .. الخ {، كأما ادعاء كونو قرأنان فإجماع األمة، ألنو قد أدمج القرآف بالتفسير 
بل كرد في األدعية المأثورة كالمرفوعة كذلك، ككردت القراءة الشاذة  كاألدعية من دكف نكير،

بذلك، كقالوا: إف الشاذة تحمل على الخبر األحادم كتأٌكلوىا بأف الصحابي سمعها تفسيران 
فظنها قرأنان، كأما ما ركم عن الهادم كالقاسم عليهما السبلـ أنها لم تتواتر إال قراءة ناف ، فهي 

نة كيحمل على أنو لم يتواتر لهما سواىا كقد قررنا أنو ال يلـز من عدـ تواترىا قراءة أىل المدي
لهم عدـ تواترىا لغيرىم، كيف كقد قيل إف الصحابة الذين توفي رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو 

 كسلم كىم في الحرمين الشريفين زىاء مائة الف.
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ات السب  منا إنما ىو تقليد إذ لم تتواتر لنا، كمن أكلى كأما قوؿ السائل: إف القوؿ بتواتر القراء
 باإلتباع؟ من قاؿ: بالعشر أك السب  أك قراءة ناف  فقط؟.

فنقوؿ: بل قد تكوف القراءات كلها حتى قراءة ناف  غير متواترة لغير المطل  كلكن عهدة العالم 
ليد، كالجاىل يعمل بمذىب أف يعمل بعلمو كما صح عنده ىل كلها أك بعضها، كال يجوز لو التق

 من قٌلده ألنها من المسائل العملية، كإف كانت قطعية فهو يجوز التقليد فيها.
كأما أكلوية التقليد فاألئمة المشهوركف من أىل البيت عليهم السبلـ أكلى من غيرىم، كمهما  

 كاف في السفينة فهو ناج كإف كاف أكسطها أحسنها.
إنما ىو عن القٌراء السبعة، كأما عن النبي صلى الٌلو عليو كآلو كأما قوؿ السائل: إف التواتر 

 كسلم فنص األكثر أنها لم تتواتر؟.
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فنقوؿ: قوؿ القائلين لذلك نفي كقوؿ الناقلين لذلك إثبات، كعدـ العلم ال يدؿ على العدـ، 
أبالي بنحوتكم، كالمثبت أكلى من النافي، كيف كقد قاؿ ناف : سمعتها عن سبعين بدريان فبل 

كالتواتر قد يحصل باألربعة كالخمسة كما قرر في مواضعو، ككيف كالصحابة زىاء مائة الف في 
نفس الحرمين دكف غيرىما، كال زاؿ اإلسبلـ يتكاثر كأكثر عنايتهم فيما جاء عن الٌلو تعالى على 

متواترة ألنها تقرأ لساف رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم، كالصحيح أف القراءات السب  
في سائر األمصار كالقرل كالمدف الكبار، بالقرب كالبعد من الديار في جمي  األعصار، من غير 
اختبلؼ كال إنكار، حتى منعوا من إدخاؿ اسم السورة بينو، كحتى اختلفوا في البسملة، ككاف 

بلغ من تواتر غيرىا حجة أىل البيت إثباتها في المصحف، كأجمعوا على ثبوتها آية، فتواترىا أ
من متواتر السنة يعلم ذلك من تتبعو، حتى أثبتت في المصاحف المقركءة المشهورة في مدف 

اإلسبلـ كحتى خدمت ككتبت بماء الذىب، كلم يسم  إنكارىا بل تقريرىا كقراءتها م  حرصهم 
تعالى يقوؿ: }إنا  على نفي أدنى زيادة، كلو قرأ قارئ بالشاذة لسورع إلى نهيو كزجره، ثم إف الٌلو

نحن نزلنا الذكر كإنا لو لحافظوف { فلو لم يكن ىذا المتلٌو على سب  قراءات من غير إنكار 
لما كاف الٌلو تعالى قد حفظو، كىذا إنما ىو بالنسبة إلى مواض  اختبلؼ القراء فيما يرج  إلى 

ند العالم كالجاىل الصفات كما يلحق بها كىو يسير كإالٌ فالقرآف معلـو من ضركرة الدين ع
 كالٌلو أعلم.
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 ( السؤاؿ الحادم عشر )قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ :11)
فيمن أطاع الٌلو مدة، ثم فعل كبيرة، ثم تاب بعد ذلك، كعكس ىذه الصورة، ما ىو الراجح 
على كبلـ أبي ىاشم كبعض أئمتنا القائلين بالموازنة ؟، ىل يعود ثواب الطاعة في المسألة 

كلى كعقاب المعصية في الثانية أـ ال يعود فيهما؟ أـ يعود في األكلى دكف الثانية؟. إف قلتم األ
يعود فيهما فأم شيء أسقطت المعصية في األكلى كالطاعة في الثانية ؟م  أف اإلسقاط 

بالموازنة ، كإف قلتم ال يعود أبطلنا ما قرركه من أف العقاب كالثواب إنما يسقطاف بالموازنة، 
ف قلتم يعود في األكلى دكف الثانية فما الفارؽ؟ ، كما ىو الذم يعود ؟، كما ىو الذم قد كإ

سقط؟ كىل الساقط دائم كقت استحقاقو أـ غير دائم ؟ م  أف الموافاة غير شرط عند أىل 
 الموازنة، كالثواب كالعقاب دائماف باالتفاؽ.



المستحق عليها فليس إالٌ دخوؿ الجنة كإذا قلنا بالعود فهل تعود الطاعة؟ فمحاؿ، أك الثواب 
كلم يق  حتى يعود، كإذا قلنا بعدـ العود فهل يبقي الدكاـ كيسول بين من عصى الٌلو مدة عمره 
كتاب يومان ثم مات، كمن أطاع الٌلو مدة عمره، ثم عصى بفعل كبيرة ثم تاب توبة نصوحان كمات 

 ما أشكل علينا . ؟، كىذا ليس من العدؿ كالٌلو تعالى عدؿ حكيم، فهذا
كقد قاؿ بعض أىل الموازنة إنو ال يعود لو ما قد انحبط من الطاعات إذا تاب ، كظاىره أما ما 

لم ينحبط فيعود، كفٌرع عليو اإلماـ المهدم أنو يتجدد لو استحقاؽ ثواب في األكقات 
فأشكل علينا المستقبلة على الطاعات الماضية التي تعقبتها معصية كأنها مراد أىل الموازنة، 

اليصح الدكاـ ألنو قد سقط كال عدمو لبلتفاؽ على  -ذلك ، إٍذ يقاؿ ىل الساقط دائم؟ أـ ال
أف الثواب كالعقاب دائماف؟، ككذلك المتجدد إذا كاف دائمان فما الفرؽ بينو كبين الساقط؟، 

 كإف كاف غير دائم فما ىو؟ كالجواب مطلوب.
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 *الجواب الحادم عشر:
أبي ىاشم كبعض أئمتنا عليهم السبلـ القائلين بالموازنة فيمن أطاع الٌلو تعالى مدة  في قوؿ

عمره ثم فعل كبيرة ثم تاب كالعكس أف المشهور عنهم عدـ عود الثواب كالعقاب في 
المسألتين معان، كحجتهم في األكؿ أف عقاب تلك الكبيرة صٌير الثواب كالمعدـك كلسقوطو 

الثانية أف التوبة قد أسقطت عقاب المعاصي األكلة كلم يبق إال عقاب بالموازنة، كحجتهم في 
المتجددة بعد التوبة، كيبقي اإلشكاؿ في قولهم )كلسقوطو بالموازنة(، فكأنهم يحكموف في 
ىذه المسألة األكلى برجحاف الكبيرة على الطاعات مطلقان لمصير الحاؿ إلى السبلمة بتجدد 

نتهي الحاؿ إلى استحقاؽ العقاب على الكبيرة الواقعة بعد التوبة، التوبة بخبلؼ الثانية، فقد ا
لكن التوبة قد أسقطت ما قبلها من المعاصي، إال ما حكي عن بشر بن المعتمر فأشبو كبلمهم 
في ىاتين المسألتين كبلـ القائلين باإلحباط،، كإنما تظهر ثمرة الخبلؼ فيمن فعل الكبيرة ثم 

كإصراره، ىل تسقط شيئان من عقاب المعاصي أـ ال؟ فهذه ىي  فعل الطاعة في حاؿ عصيانو
المشهورة بمسألة الموازنة التي جٌوزكا فيها نمو الطاعات على المعصية كقالوا: إف العبرة 

بالمقادير عند الٌلو، كلهذا قاؿ اإلماـ القاسم عليو السبلـ: إف الملجي لهم إليها تجوز السبلمة 
 م فعارضوا آيات اإلحباط بآيات الموازنة.لمن يخالف من الصحابة كغيرى

كأما ديمومة الثواب كالعقاب باالتفاؽ فبل شك، لكنو يحمل كبلمهم على تخفيف العقاب 
 كتقليل الثواب كذلك ال ينافي الدكاـ.
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كأما مسألة إلزاـ التسوية بين من عصي الٌلو مدة عمره ثم تاب كبين من أطاع الٌلو تعالى مدة 
فعل كبيرة ثم تاب فهذا كارد أيضان على القائلين باإلحباط ، كجوابهم يصلح جوابان لهم  عمره ثم

بزيادة انتهاء الحاؿ إلى السبلمة في الطرفين معان، كالقوؿ بالتفصيل لئلماـ المهدم عليو السبلـ 
 كابن المبلحمي باستحقاؽ ثواب متجدد أشبو زيادة الكرامة من الٌلو تعالى م  مبلحظة العمل

السابق ، ككبلـ المعتزلة في مسألة الموازنة مضطرب، كيلـز عليو إشكاالت تصعب، كلهذا فإف 
[( عليهم السبلـ خبلفها، كبقاؤىا متغلقة زيادة في تقوية المذىب 67المختار عند أئمتنا)]

المختار كإف كاف ال بأس بالمذاكرة فيها، كلهذا فإف الخبلؼ بين أبي على كأبي ىاشم في كيفية 
 إلحباط الخبلؼ المشهور.ا

كاعلم أف ىذا إنما ىو تخريج على قوؿ أىل الموازنة كىو ال يلـز القائلين باإلحباط ، كأف 
المذىب الصحيح قوؿ أىل اإلحباط بصرائح اآليات كاألدلة التي ال احتماؿ فيها ، كأف العبرة 

المتشابو الذم يجب رده  بخاتمة العمر من طاعة كتوبة أك معصية كبيرة ، كأف آيات الموازنة من
إلى المحكم كالمؤكؿ الذم يجب رده إلى الظاىر ، كاألمثاؿ كالمجاز شائ  في لساف العرب ، 
كآيات اإلحباط صريحة ال احتماؿ فيها ، كلهذا قاؿ الوصي عليو السبلـ: )بقية العمر ال قيمة 

 لو( .
____________________ 

ثيران منهم يقولوف بالموازنة كاإلماـ المهدم عليو السبلـ  [( ػ أم القائلين باإلحباط ، ألف ك67)]
كما سبق في أكؿ الجواب ، تمت من موالنا مجتهد العصر/ مجد الدين بن محمد المؤيدم 

 أيده اهلل تعالى.

(1/39) 

 

كما ذكر من اإلشكاؿ البلـز بالتسوية بين من أطاع الٌلو مدة عمره ثم فعل كبيرة ثم تاب كمن 
ة عمره ثم تاب إشكاؿ تهويل ، كمصادرة فيما قاـ عليو الدليل ، ألنٌا كإف قلنا عصى الٌلو مد

بالتسوية لم يقدح ذلك في عدؿ الٌلو كحكمتو ألف المكلف المبطل ألعمالو بالكبيرة من جهة 
نفسو أيتي ال من جهة الٌلو تعالى ، فأشبو من بنى بناءن تامان في مدة مديدة ثم ىدمو ، فإنو ىو 

ن سواء ، كال عتب لو على أحد ، كألنو يعارض ذلك بمثلو ، فيقاؿ: فما تقولوف فيمن كمن لم يب
أطاع الٌلو مدة عمره ثم كفر ثم تاب ، كبين من عصى الٌلو مدة عمره بالكفر ثم تاب ؟، كال 



 -قائل بلزـك التفرقة في عدؿ الٌلو بينهما ، كمىٍن نظر في قصة إبليس لعنو الٌلو كقد أحبط عملو 
بمجرد تكبره عن السجود ألدـ حتى لعنو الٌلو كأخبر أنو من أىل  -عبادة ستة آالؼ سنة كىو 

النار في تلك الحاؿ عىًلمى أف الٌلو عدؿ حكيم ، كأف إبليس أيتي من جهة نفسو ، فإذا دلت 
األدلة القاطعة على أف الٌلو عدؿ حكيم ، كدلت األدلة اآلخرة على أف عمل صاحب الكبيرة 

ءن منثوران كجب الحكم بأف ذلك عدؿ كحكمة عيرؼ كجههما أـ ال ، كإالٌ لـز قد صار ىبا
االعتراض الذم أكرده بعض العلماء فيما ىو الوجو في تخليد الفاعل لكبيرة كاحدة في العذاب 

المهين م  كونو فعلها في كقت يسير؟، كأجيب عنو من أكجو عديدة كأعظمها كأجمعها ما 
اإلماـ القاسم بن محمد عليو السبلـ كغيره من األئمة المتقدمين ذكرناه ، كىذا ىو اختيار 

كالمتأخرين من اآلؿ كغيرىم ، كأبي علي كمن معو ، كىو الذم نطقت بو صرائح اآليات 
كاألدلة، كإذ يلـز من القوؿ بالموازنة استحقاؽ العقاب كالثواب لشخص كاحد في كقت كاحد، 

[( اإلحباط ألنها قد صارت 68اجة إليراد آيات)]كىو محاؿ ألف أحكامهما متنافية، كال ح
 معلومة عند الكافة.

______________ 
[( ػ كىي مثل قولو تعالى: }كقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ىباء منثورا{ كقولو 68)]

تعالى: }كال تبطلوا صدقاتكم بالمن كاألذل{ كقولو تعالى:}ياأيها الذين آمنوا ال ترفعوا 
صوت النبي كال تجهركا لو بالقوؿ كجهر بعضكم لبعض أف تحبط أعمالكم كأنتم  أصواتكم فوؽ

 ال تشعركف{ كغيرىا كثير تمت عن شيخنا المجتهد/ مجد الدين المؤيدم أيده الٌلو تعالى.
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 ( السؤاؿ الثاني عشر )قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ :12)
ٌلو كمات غير تائب أنو يستحق العقاب ال تقرر عند أكثر أئمتنا عليهم السبلـ أف من عصى ال

محالة لئبل يلـز الخلف في الوعيد، كقرركا ذلك باألدلة، كىم سفن النجاة كاألئمة الهداة يجب 
إتباعهم لكن فيما أجمعوا عليو، كأما ما اختلفت فيو أراءىم كتشتت فيو أنظارىم فلم يقل باتباع 

الوصيين، كالمركم عن بعضهم أف العاصي [( بعد أمير المؤمنين كسيد 69فرد معين أحد)]
داخل تحت المشيئة إف عذبو فبذنبو ، كإف عفى عنو فبفضلو، كقدحوا في أدلة األكلين القائلين 

بالقط  حتى جعلوا أدلتهم ظنية يعرفها المطل  عليها ، كذكركا أف العفو جائز عقبلن ككرد بو 
عابدين، كقد ركم عن زيد بن على عليهما السم ، كرككا معناه عن علي عليو السبلـ كعن زين ال

السبلـ، كأما الركايات في الجام  الكافي المسمى بجام  آؿ محمد ففيو تصريح عن محمد 



بن منصور فقيو آؿ محمد كعن الحسن بن يحي بن زيد أحد األئمة األربعة الذين بنى مصنف 
بن إبراىيم كاإلماـ شرؼ الجام  الكافي كتابو على مذىبهم، كنقل عن اإلماـ يحيى كالهادم 

الدين، كأما محمد بن إبراىيم فقرره كذكر أف أحاديثو تنيف على أرب  مائة حديث بالغة حد 
 التواتر، كتأكلوا آيات

____________________ 
 [( ػ لم يعتد بخبلؼ اإلمامية تمت.69)]
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التخصيص الجمي  )إالٌ أف الوعيد بأنها محتملة للتخصيص )إال أف يعفو الٌلو عنو ( كما قدر 
يتوب( كىذا ىو الرجاء كليس اإلرجاء المذمـو إال القط  بالغفراف للعاصي إما بشفاعة أك غيرىا 

كالقوؿ بخركج أىل النار فذاؾ أيضان لم يقل بو أحد من أئمتنا، كلم نذكر ىذا اعتقادان لو بل 
كانت أدلة األكلين قطعية   أشكل علينا ألف المسألة أصولية كالمخالف فيها مخطو آثم، فإف

فاآلخركف مخالفوف للقطعي كفيو ما فيو، كإف كانت األدلة ظنية فبل ضير على المخالف، كنحن 
ننزه أفراد أىل البيت عليهم السبلـ أف يخالفوا قطعيان كحاشاىم ، فهل ىذه إال مشكلة تحيرنا 

ن عيسي بركاية عيسى بن فيها نرجوا كشفها باألدلة الواضحة ، ثم ما ركم في أمالي أحمد ب
عبد الٌلو عن أبيو عن جده عن عمر عن علي عليو السبلـ من: )) قرأ قل ىو الٌلو أحد مائة مرة 
دبر كل صبلة جاز الصراط يـو القيامة كعن يمينو كشمالو ثمانية أذرع كجبريل آخذ بحجزتو، 

أخرجو(( فهذا مشكل  كىو متطل  في النار يمينان كشماالن من رأل فيها دخلها بذنب غير شرؾ
غاية اإلشكاؿ على قواعد اآلؿ ، إف قلنا برده م  ىذا السند لـز التشكيك في جمي  أحاديث 
الكتاب ، كىو أعظم معتمدات أئمتنا ، كإف قلنا بقبولو ففيو ما فيو؟ كالجواب مطلوب جزيتم 

 خيران .
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 *الجواب الثاني عشر عن ىذا السؤاؿ:
 بياف أصلين في ىذا البحث ليق  البناء عليهما .أنو ال بد من تقديم 

أحدىما: تقرير الحق في ىذ ق المسألة بالدليل إذ الدليل ىو المعتمد ، فيقاؿ: تقرر في 
األصوؿ بآيات اإلحباط كآيات الوعد كالوعيد المشهورة أف فاعل الكبيرة يستحق العقاب 



لك صريحة مذكورة في مواضعها عمومان الدائم كلو تقدمت لو أعماؿ مثل الجباؿ ، كاألدلة في ذ
كخصوصان مثل قولو تعالى :} كمن يقتل مؤمنان متعمدان فجزاؤه جهنم خالدان فيها كغضب الٌلو 
عليو كلعنو كأعد لو عذابان عظيمان{ كغير ذلك مما كرد في الكبائر ، كإنما أشرنا إلى طرؼ من 

لى في غير ما آية فوجب أف يكوف من ذلك ككجدنا استثناء التائب صريحان في كتاب الٌلو تعا
المخصصات سواء كاف متصبلن أك منفصبلن ، كما أطلق من آيات الوعيد كجب حملو على 

المقيد كما ىي القاعدة األصولية ، كلم نجد االستثناء بقولو: )إالٌ أف يعفو الٌلو( في شيء من 
 ما شاء الٌلو{ ، اآليات فبل يصح جعلو مخصصان من دكف دليل كإف كجد في بعضها} إالٌ 

فالتقييد بالمشئية محتمل كال استدالؿ بمحتمل، إذ يحتمل إال ما شاء الٌلو كىي األ كقات 
المتقدمة على دخوؿ النار ، كيف كيـو الحساب كحده خمسوف ألف سنة ، كيحتمل أف التقييد 

لشيء إني فاعل  بها ليس باستثناء حقيقة بل ىو لتعليم التأديب كما في قولو تعالى: }كال تقولنٌ 
ذلك غدان إال أف يشاء الٌلو{ كلهذا دخلت في سياؽ أىل الجنة م  أنو ال قائل باستثناء أحد 
منهم، كفي قولو تعالى: }إف الٌلو ال يغفر أف يشرؾ بو كيغفر ما دكف ذلك لمن يشاء{ المراد 

كمنهم من ال بهم أىل الصغائر ، ألنها قد أفادت أف ما عدا الشرؾ فمنهم من يشاء تعذيبو 
يشاء ،ككل دليل من أدلة اإلرجاء محتمل كالمقاـ مقاـ بياف في مسألة قطعية لو جوزنا 

التشكيك فيها لـز عنو التلبيس في أمر الدين، كناقض قولو تعالى: }ما فرطنا في الكتاب من 
 شئ{ }كتبيانان لكل شئ{ كالوعيد من الٌلو إخبار كىو ال يجوز تخلفو من الحكيم تعالى.
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كاألصل الثاني: أف الكتاب كالعترة ال يختلفاف لما تقرر من األدلة أف الحق معهم، كأنهما ))لن 
يفترقا حتى يردا علٌي الحوض(( ، كأنهم تراجمة الكتاب كحماتو ككرثتو، كاألدلة في ذلك كاسعة 

مصيب أك بالغة حد القط  ليس ىذا موض  ذكرىا، كقد تقرر في مسائل الفركع أف كل مجتهد 
المخطي معذكر على اختبلؼ المذىبين، كتقرر أيضان أف الحق في أصوؿ الدين م  كاحد 

 كالمخالف مخط غير معذكر، إذا تقرر ىذا فنقوؿ:
الركايات المشهورة عن أئمتنا عليهم السبلـ في كتب األصوؿ كغيرىا اإلطباؽ على أف صاحب 

ئم ال محالة، كىو الذم يجب حمل الكبيرة إذا مات غير تائب فهو يستحق العذاب الدا
أقوالهم عليو كرد ما شٌذ عنو إليو ألنو قد تقرر أف ىذه المسألة من أمهات مسائل أصوؿ الدين، 
كتقرر بآيات الوعيد الصريحة كما كافقها من السنة النبوية الجـز بعدـ جواز تخلف الوعيد من 

كؿ إليو حالهم، كلو جوزنا تخلف الوعيد الٌلو تعالى، ككافق ذلك قضية العقل ألنها إخبار عما يؤ 



[( تعالى، كصفة نقص يتنزه عنها فيجب 75من اهلل تعالى لـز الكذب كىو محاؿ على الٌلو)]
الحكم بأف قولهم عليهم السبلـ مطابق لما في الكتاب كال يخالفة، كإذا كجدنا ركاية شاذة 

تأكيلها كردىا إلى ما يوافق لبعضهم تخالف في الظاىر آيات الكتاب كأقواؿ جماعتهم كجبى 
الصواب كالجمهور كالكتاب كما يجب رد المتشابو من القرآف إلى المحكم ألنهم قرنائو كأحد 

 الثقلين الذين كجب التمسك بهما كالشبو بينهما غير خلي.
__________________ 

 تعالى.[( ػ أم في الحكمة . تمت من موالنا الحافظ/ مجد الدين المؤيدم أيده اهلل 75)]

(1/45) 

 

كإذا قدر كجود قوؿ ألحدىم ال يمكن تأكيلو كال حملو على ما يوافق ككانت ركايتو قد صحت 
كجب تحكيم الكتاب عليو، ألنو الثَّقل األكبر،كبقينا نحن على اتباع الكتاب كالجمهور من 

لقوؿ بعذاب العترة على األصوؿ المقررة، كقد بينا أف المقرر في ىذا األصل ىو ما ذكرنا من ا
صاحب الكبيرة كتخليده في النار، ألف أدلتو صريحة ال احتماؿ فيها، منها عمومات مثل قولو 
تعالى:}كمن يعص الٌلو كرسولو كيتعد حدكده يدخلو ناران خالدان فيها كلو عذاب مهين { كال يقاؿ 

خص فقد ذكركا أف داللة العمـو ظنية، ال سيما إذا قد خص كىاىنا قد خص بالتائب ك 
بالصغائر، ألنا نقوؿ الصحيح أف داللة العمـو في مسائل األصوؿ قاطعة سواء كاف قد خص أـ 
ال، ألف خبلؼ ذلك يؤدم إلى التلبيس كالتغرير بإطبلؽ العاـ كإرادة الخاص من دكف نصب 
دليل، كما ذكر من أدلة األرجاء ال تصلح مخصصة إلجمالها، فوجب التعويل على العاـ كإف 

لك من خالف فالمعتمد الدليل كلئن األصل في خطابات الشارع القط  بموجبها خالف في ذ
سواء عامة أك خاصة في األصوؿ كالفركع، ىذا ىو الذم يقتضيو الوض  العربي م  كونو خطاب 
من ال يجوز مخالفة أمره كخبر من ال يجوز كذبو كال تلبيسو، كإنما خصصت عمومات الفركع 

المخصصات فيها بخبلؼ األصوؿ كلكونو مما يكتفى فيها بالظن  بمصير داللتها ظنية لكثرة
بخبلؼ األصوؿ كبقيت عمومات األصوؿ على أصلها، ثم إنو ال يجوز أف يتعبدنا الٌلو تعالى 
بالعلم كال ينصب لنا عليو إال دليبلن ظنيان فهل ىذا إالٌ تكليف ما ال يطاؽ كالٌلو يتعالى عنو، 

 اتل كآية القاذؼ كغيرىما، فأم إحتماؿ يدخلهما.كمنها ما ىو خاص مثل آية الق
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كما ذكر من أف العفو جائز عقبلن معارض بمثلو فيقاؿ: بل قبيح عقبلن ألنو إغراء على فعل 
القبيح، بيانو أف اآلمر الناىي إف لم يعاقب على مخالفتو تجرأ المأمور عليها كسقطت ثمرة 

منهي الممتثل كغيره على سواء، كإف قيل بحسنو عقبلن في األمر كالنهي، ألنو يصير المأمور كال
جزئية ال تتكرر كالعفو عمن أساء إليك فبل سواء إذ ىذه أعماؿ بتكاليف تنبني على أصوؿ 
كضوابط كحواجز مانعة رادعة حتى قضى العقل بأف عفوؾ عن المسئ لو عرؼ تجريو على 

ح بمثل قولو تعالى: }ما يبدؿ القوؿ لدٌم المعاكدة بسبب العفو لكاف قبيحان، فكيف بعد التصري
كما أنا بظبلـ للعبيد{، }ما للظالمين من حميم كال شفي  يطاع{، }ليس بأمانيكم كال أماني أىل 

 الكتاب من يعمل سوءان يجز بو{ كغير ذلك كثير.
 إذا تقرر ىذا فيجب حمل ماركم عن بعضهم عليو كتأكيلو كرده اليو بأم كجو من الوجوه.

عاء علي بن الحسين عليو السبلـ:) الٌلهم إف تشأ تعذبنا فبعدلك، كإف تشأ تعف عنا فمثل د
[( التوبة أك 80فبفضلك(، يحمل على التأدب، كأف المعنى أنك لو شئت أف تعذب كال تقبل)]

تعذب على الصغيرة لكاف عدالن، ألف ذلك من الٌلو تعالى تفضل، كىذا معنى كوف العبد تحت 
 تشاء ذلك بما كعدت.المشيئة لكنك لم 

____________________ 
[( ػ ىذا بناء على أف قبوؿ التوبة تفضل كفيو نزاع بين أىل الكبلـ كما حقق في محلو 80)]

من األصوؿ، كالٌلو كلي التوفيق. تمت من موالنا المجتهد/ مجد الدين المؤيدم أيده الٌلو 
 تعالى.
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الصرائح ما ىو مشهور مثل قولو عليو السبلـ: ) فالويل  م  أف لزين العابدين عليو السبلـ من
الدائم لمن جنح عنك، كالخيبة الخاذلو لمن خاب منك، كالشقاء األشقى لمن أغتر بك، ما 

أكثر تصرفو في عذابك، كما أطوؿ تردده في عقابك، كما أبعد غايتو من الفرج، كما اقنطو عن 
 سهولة المخرج(.

و الٌلو أحد ..الخ (( م  كونو ظنيان ال يعمل بو في مسائل األصوؿ كمثل حديث: )) من قرأ قل ى
إال مؤيدان لغيره من القواط  يمكن تأكيلو بأف المعنى من رأل في رفاقتو من أىل الكبائر أخرجو 
عن مرافقتو في حاؿ الجواز على الصراط عند اإلطبلع على النار ألنو في سياقو، كالمقصود 

ة، كقولو: ))بذنب غير شرؾ (( ألف المشرؾ ال يطم  في مرافقتو من الطريق الموصلة إلى الجن
أكؿ كىلة، كيؤيد ىذا التأكيل قولو تعالى: } قيل ارجعوا كراءكم فالتمسوا نوران{ كنحو ذلك من 



التأكيبلت التي ىي أكلى من الرد، كألنو لو صح الحديث ككاف على ظاىره لكاف دليبلن على 
ذكره السائل، كال قائل بو، كإف كرد ما ال يمكن تأكيلو كجب رده كما الخركج من النار ال على ما

ىي القاعدة المقررة في األصوؿ، كال يقدح ذلك في ناقلو كال في كتابو، أما ناقلو فالخطأ 
كالنسياف كالوىم مجوز على البشر، كإنما ىو ناقل ركل ما سم ، كإنما يقدح ما كاف عمدان، 

الو كسلم: )) من كذب على متعمدان فليتبوأ مقعده من النار (( كلهذا قاؿ صلى الٌلو عليو ك 
فقيده بالعمد، ككثير من أفراد األحاديث ما نيظِّر عليها كحكم بعدـ صحتها كلم يعد ذلك قادحان 

 في الناقل كال في كتابو، كأما كتابو فلبقاء الظن بصحتو ككماؿ شركط الركاية في باقيو.
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ل من أف ىذا ىو الرجاء ال اإلرجاء المذمـو فالمصرح في كتب األصوؿ أف كأما ما ذكره السائ
ذلك القوؿ ىو حقيقة اإلرجاء المذمـو ، ألف اإلرجاء التردد في الشيء ال القط  بو كما قاؿ 

تعالى: }كآخركف مرجوف ألمر الٌلو إما يعذبهم كإٌما يتوب عليهم{ ، كأما الرجاء: فهو رجاء قبوؿ 
الكرامة كنحو ذلك مثل صحة التوبة كالتوفيق إلى األعماؿ الموجبة للرحمة األعماؿ كزيادة 

كالجنة كالعصمة المبعدة عن أسباب الغضب كالنار، كلهذا قاؿ تعالى: }كيرجوف رحمتو 
كيخافوف عذابو{ كقاؿ تعالى: } كترجوف من الٌلو ما ال يرجوف{ كلهذا قػىبيحى الرجاء في غير 

 موضعو كما قاؿ الشاعر:
 الذنوبى إلى الذنوب كترتجي .... درج الجناف بها كفوز العابدتصل 

 أنسيت أف الٌلو أخرج آدمان .... منها إلى الدنيا بذنبو كاحد
نعم قد ذكر السائل كثرة الركايات ككثرة المركم عنهم مما يشوش الخاطر في ىذه المسئلة 

من ذلك القبيل عليو ، كرد  األصلية القطعية، كثمة تأكيل كحمل جام  يمكن تطبيقي كلما كرد 
كل شاذ إليو ، كىو أف مراد الناقلين كمعنى مانقلوه كمقصد القائلين فيما قالوه ىو تجويز العفو 
كعدمو فيما كاف من الذنوب عمدان، كال كرد فيو الوعيد م  الحد، كال لفظ يفيد العظم أك الكبر 

مل أف تكوف صغيرة عنده الٌلو ألف حاؿ المعصية ملتبس في ذلك كالعاصي تحت المشيئة فيحت
مكفرة، كيحتمل أف تكوف كبيرة معاقبان عليها، كلفظ العاصي يشمل فاعل الكبيرة كالصغيرة 

فيكوف كبلمهم موافقان لقوؿ من يقوؿ: بعض العمد ليس بكبيرة كما ىو المختار، كىو الظاىر 
 د هلل على كل حاؿ.من كبلمهم كأنهم ال يريدكف القاتل كالسارؽ، كاندف  اإلشكاؿ، كالحم
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 ( السؤاؿ الثالث عشر )قاؿ رضي الٌلو تعالى عنو( سؤاؿ :13)
على القوؿ بقطعية اإلمامة بمعنى أنو ال بد من إماـ جملة كفي كل مدع من أىل البيت عليهم 
السبلـ ، كالظاىر كالٌلو أعلم أف كونها قطعية في المدعي لها غير المنصوص عليهم ال يصح، 

المعلـو أف كونو مجتهدان أمر مظنوف، ككونو مدبران شجاعان كنحوىما كذلك، فما الذم  إذ من
صٌيرىا قطعية في حق كل إماـ يدعي سيما في أعصارنا ىذه، فمن عارض األكؿ العتقاده عدـ  
كمالو ىل ذلك جائز أـ ال؟! ثم إذا اختبر العالمي القائمى فوجده قاصران فهل يجوز لو اعتقاد 

ال؟ أك عرؼ اختبللو بالتواتر؟ ثم إذا اعتزؿ بعد ذلك فهل يجوز لئلماـ إلزامو طاعتو  إمامتو أـ
كىو يعتقد نقصانو أـ ال يجوز؟ م  أف األئمة قد ذكركا أنو ال يجوز لئلماـ إلزاـ العواـ المبايعة 
 بغير دليل، كيلـز اإلنكار عليهم إذا فعلوا إذ يجب عليهم البحث كاإلختبار في الشركط التي
يعرفونها كتقليد العلماء فيما ال يعرفونو، ثم العامي ىل يجوز لو تقليد ىذا العالم الذم قد 
اعتزؿ أـ ال؟ كفي شأف المعارضة لم تزؿ منذ قياـ اإلماـ الهادم عليو السبلـ إلى اآلف 

كالمتعارضوف جمه غفير من أىل البيت عليهم السبلـ، ىل يعتقد اإليماف فيهم جميعان كصبلح 
ة كنتوالىم كنقبل ركايتهم أـ ال؟ فذلك خبلؼ المعلـو من حاؿ أىل البيت جميعان بل لم يرك الني

عنهم تضليل أحد من المتعارضين ، كيف كىم حملة العلم كالمبلغوف للشريعة من أىل البيت 
المطهرين، فبينوا ذلك بالدليل الواضح، فهذه موض  حيرة سواد ليلها م  كوف المتعارضين قبل 

 كبعدىا من أىل الفضل الدعوه
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كالصبلح كعرؼ ذلك منهم م  لزكمهم للسيرة المرضية من العدؿ كبذؿ الوس  فيما ىم 
بصدده قبل الدعوة كبعدىا بحيث يعلم من قصد كل منهم أنو ال حامل لهم على التورط في 

حجة عليو حبائل األمر كالنهي إالٌ كجوب ذلك عنده كصبلحيتو لو دكف غيره، كظنو قياـ ال
بحيث يعلم من قصده أف لو عرؼ أف معارضو أنهض منو كأكمل لترؾ معارضتو كاتبعو، فما ىو 

الذم يعتقد في المتعارضين كالحاؿ ما ذكرنا؟ ثم العواـ الذين ال خبرة لهم إذا اتب  بعضهم 
 كاحدان كالبعض اآلخر م  اآلخر م  اعتقاد كل منهم حقٌية من اتبعوه فهل يجوز حملهم على

 السبلمة أـ ال؟.
ثم ما يصير بو الباغي باغيان يحل منو ما يحل من الباغي، ىل ال بد من المحاربة أك العـز عليها 
م  إظهار أنو محق أك بمجرد عدـ القوؿ باإلمامة، إف قلتم ال بد من المحاربة أك العـز عليها 

؟ كما حكمو م  اإلظهار أنو محق كاإلماـ مبطل فما يكوف حاؿ من قاتل من لم يحا رب كال عـز



م  قوؿ أمير المؤمنين عليو السبلـ: )كال نبدأىم بقتاؿ إال أف يبدؤنا(، كقاؿ صلى الٌلو عليو 
 كآلو كسلم: )) من أغلق بابو فهو آمن ((.
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ثم إذا فرضنا بغيهم فهل يجوز من  الميرة عنهم كنصب المنجنيق كالمداف  كرميهم على كجو 
أنهم مختلطوف بالنساء كالصبياف كمن ال يقتل، فهل يجوز فعل ذلك م   اليدرل أين يق  م 

أنهم مبطلوف م  قوؿ أمير المؤمنين: )أىل القبلة ال ينصب عليهم منجنيق كال يمنعوف ميرة(، 
فإف قاؿ: لم أقصد إالٌ من يجوز قتلو فهذا غير مخٌلص إذ ىو إقداـ على ما اليؤمن قبحو كىو 

 بعض األثار العلوية أف أىل القبلة ال يبيتوف ، فنبو على العلة .غير جائز، لهذا كرد في 
ثم إذا علم اإلماـ فعل المقاتلين لما ال يجوز ىل يجب عليو إعبلمهم فقط أك دفعهم عن 

المنكر بالممكن؟، ثم إذا كاف جنده فٌساقان أكثرىم كليس معو عصابة مؤمنوف يستقل بهم في 
ى غيرىم ىل يجوز لو اإلستعانة بهم أـ ال؟ إذ العلماء بين إمضاء األحكاـ الشرعية عليهم كعل

 قائلين قائل تجوز اإلستعانة م  الشرط، كقائل بأنو ال يجوز اإلستعانة رأسان.
ثم إذا طلبوا األماف فهل يجوز قتالهم م  قولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) من ألقى سبلحو 

بالمعادم فهل يجوز حصارىم م  أنو ال يمكن  فهو آمن ((، ثم إذا اختلط أىل قرية الموالي
ـٍ يقاتلوف كيحاصركف؟ فكيف بقوؿ الٌلو تعالى: } كلوال رجاؿ مؤمنوف ..  الموالي الهجرة؟ أ

 الخ{.
ثم إذا علم اإلماـ أف جنده يطمعوف من تلك الطريق كائنان من كاف فهل يقرىم على ذلك ؟ فما 

من ال يجوز أخذه كيلزمو إظهار ذلك كالتبرم منو الدليل؟ أك يمنعهم عن الطم  لئبل يصادموا 
 مطلقان؟.
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ثم إذا قاؿ ناس من العٌواـ المقلدين كغيرىم في شأف ىذين المتعارضين: كل كاحد منهما يطلبنا 
الدخوؿ تحت طاعتو كليس مقصدنا إال اتباع القائم من أىل بيت رسوؿ الٌلو ال المخالفة لهما، 

على إكراىهم كحاربهم فأعرضوا عن ذلك أنهم متبعوف لما قالو كأجم  فعـز أحد المتعارضين 
عليو علماء أىل البيت عليهم السبلـ فلم يقبل منهم ذلك كحاربهم كحاصرىم فما حاؿ مٍن 

 فعل ىذا ؟ ىل جائز لو ذلك الفعل أـ ال؟ .



نة في الناكثين كعلى الجملة فسيرة البغاة معلومة من فعل أمير المؤمنين كـر الٌلو كجهو في الج
 المعلـو بغيهم قطعان على إماـ معلـو إمامتو قطعان فمن سار بغير سيرتو فقد شرع ما ال ينبغي.
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 *الجواب الثالث عشر:
أف مسالة اإلمامة كونها قطعية جملة أمر متفق عليو، بل ىي إحدل المسائل الثبلثين التي يجب 

ألفراد فالصحيح أنها قطعية أيضان، كالذم صٌيرىا معرفتها على كل مكلف، كأما تعيينها في ا
قطعية م  كوف بعض شركطها ظنيان ىو الدعوة الحاصلة من الفاطمي الكامل، كلهذا علق كجوب 

النهوض إليو بها، ثم ينظر في بقية الشركط،كىو صريح الحديث قولو صلى الٌلو عليو كآلو 
و الٌلو على منخريو في نار جهنم (( ألنها كسلم: )) من سم  كاعيتنا أىل البيت فلم يجبها كبٌ 

دعاء إلى الٌلو، كإلى ما جاء بو رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم من إحياء الشريعة كالعمل 
بها، كإماتة البدع كإحياء الفرائض كالسنن، كال شك أنو يجب التعاكف بين آحاد المسلمين على 

التقول كال تعاكنوا على اإلثم كالعدكاف{ كعمـو أدلة ذلك كما قاؿ تعالى: }كتعاكنوا على البر ك 
األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، لكن لما كاف حماة شريعة رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو 
كسلم ىم أىل بيتو كحفاظها ككرثة الكتاب كما قاؿ تعالى: }ثم أكرثنا الكتاب الذين اصطفينا 

ٌب عنها كتبليغها كما أىلهم الٌلو تعالى بالقياـ بوظيفة من عبادنا{ ككاف عهدتهم القياـ كالذ
جدىم صلى الٌلو عليو كآلو كسلم، ككاف القائم منهم يختص بأحكاـ كلو مباشرة أمور ال تجوز 
لغيره من سائر الناس كبها تماـ قياـ معالم اإلسبلـ، ككاف قائمهم قائمان مقاـ الرسوؿ صلى الٌلو 

صو من األحكاـ فمهما استقاـ على طريقة الذم استخلفو ككجدت عليو كآلو كسلم إالٌ فيما يخ
 فيو
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صفاتو ال جـر تحٌتم كجوب إجابتو كالمسارعة إلى دعوتو، كجعلت تلك األكصاؼ شركطان 
لمعرفة كمالو، كمن شأف الشركط أف يكتفى فيها بالظن كال تحتاج إلى القط ، كال يقدح ظنيتها 

غيرىا من القطعيات، فبل يقدح في قطعيتها كونو يكفي الظن في في قطعية األصل كالصبلة ك 
القبلة كالوقت كبعض الطهارة، كإف كاف نفس اشتراط اإلجتهاد كالتدبير مثبلن في القائم على 

الجملة قطعيان لكن كجوده في اآلحاد يكفي فيو الظن كما حكينا، كقد ينتهي الحاؿ إلى العلم 



إلبتداء إذ لو كاف شرطان لـز الدكر في مثل التدبير كالشجاعة بكمالو لكن العلم غير شرط في ا
، فعرفت أف الذم صيرىا قطعية ىو الدعاء إلى الٌلو من ذم المنصب المخصوص، كأف  كالكـر
الشركط مما يكتفى فيها بالظن كما في نظائرىا من الصبلة كالصـو كالحج كغيرىا، بل أكثر 

 القطعيات على ىذا المنواؿ.
يظهر فساد ما قيل : إف ما ترتب على ظني فهو ظني على اإلطبلؽ، ألنو يقاؿ: كمن ىاىنا 

إالٌماكاف من قبيل الشركط فهو يكفي فيها الظن، كلهذا نصوا أنو يجوز إستهبلؾ ماؿ الغير 
بشرط ظن الرضا، ككخبر المنادم ببي  ما في يده من ماؿ غيره بشرط ظن الرضا، كفي ككيل 

 ها محرمات قطعية ككفى الظن في شرط إباحتها كالعبرة باإلنكشاؼ.عقد النكاح كغيره م  كون
 كسألتم عن من عارض األكؿ إلعتقاد عدـ كمالو ىل يجوز أـ ال؟.
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كالجواب: أف المعارضة بعد اعتقاد إمامتو كانعقادىا ال تجوز إالٌ بأمر معلـو كال يكفي الظن، 
لطريق الشرعية، كالجاىل طريقو العالم، كأما القائم كأما قبل اإلعتقاد فبل يدخل العالم إالٌ با

الثاني فالعبرة بما صح عنده كعرفو من حاؿ نفسو كحاؿ من قبلو، فإذا عرؼ القصراف في 
األكؿ كالكماؿ في نفسو جاز لو القياـ بل قد يجب، كمهما فعل الدعوة م  الكماؿ، فقد ثبتت 

 لما يجوز لئلماـ، كال تتوقف الصحة على اإلجابة.إمامتو فيما بينو كبين الٌلو تعالى، كجاز لو ك
 كقلتم: إذا اختبر العالم القائم فوجده قاصران فهل يجوز لو إعتقاد إمامتو أـ ال؟

نقوؿ: إذا قد علم ذلك فبل يجوز، لكن يعينو على األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ما لم 
 ر كتوىين في جانب الكامل.يعارض ذلك القائم من ىو كامل، ألف إعانتو إيٌاه تغري

 كقلتم: إذا اعتزؿ بعد ذلك فهل يجوز لئلماـ إلزامو طاعتو أـ ال كىو يعتقد نقصانو؟.
فنقوؿ: إذا علم اإلماـ من نفسو الكماؿ جاز لو اإلجبار، كالمجبر إذا علم النقصاف جاز لو 

 اف فأحدىما غير علم.اإلمتناع فيما أمره إلى األئمة، لكن أحدىما مخطو ألف العلمين ال يتناقض
كقلتم: قد ذكركا أنو اليجوز لئلماـ الزاـ العواـ المبايعة بغير دليل ألنو يجب عليهم البحث عن 

 الشركط التي يعرفونها ..الخ؟ .
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فنقوؿ: إنما يعرؼ العواـ الذكورة، كاشتهار النسب، كبقية الشركط إلى العلماء العارفين بمعناىا، 
عنى الكـر كالتدبير مثبلن فقد يعتقده على خبلؼ الحد المعتبر، كيظن أنو كإف عرؼ العامي م

زيادة العطاء كالدىاء كليس كذلك، ما ىو إال كض  الحقوؽ في مواضعها ككوف أكثر رأيو 
اإلصابة مثبلن، ككونو لم يتقدمو مجاب يعني كامبلن فالصحيح أف أكثر الشركط ال يعرؼ حقيقتها 

لمو إلى معرفة المعتبر منها شرعان نظر لنفسو فمهما كاف قد تابعو العلماء إال العلماء، كمن بلغ ع
أىل الورع جاز للعواـ الدخوؿ ألف ذلك دليلهم كىذا إف كجد المعارض، كإالٌ فاإلماـ يكفيهم 
في اإلقتداء بو، كقد بينٌا أنها إذا قد صحت كاليتو عند نفسو جاز لو كلما يجوز لئلماـ، كمن 

، ألف طريقو الدعوة ال لبيعة، كالحمل على الواجب كعلى ما يقوم بو أمرهجملة ذلك طلب ا
 العقد كاإلختيار.

 كقلتم: ثم العامي ىل يجوز لو تقليد ىذا العالم الذم قد اعتزؿ أـ ال؟ .
 فنقوؿ: يكفي بعد غلبة ظن العامي برجحاف ىذا العالم.

 كقلتم: في شأف المعارضة كما حكم المتعارضين من أىل البيت عليهم السبلـ؟
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تفصيل، كىو إما أف يعرؼ من حالهما معان العدؿ كالعلم كالكماؿ فنقوؿ: ىذا يحتاج إلى 
كصبلح النية في القياـ بأمر الٌلو كإعزاز دينو، كالبعد عن محبة الدنيا الدنية كاألىواء الردية، 
فالواجب حمل الكل على السبلمة حتى نص بعض العلماء أنهما لو تحاربا كجب القوؿ بأف 

لهما على أف كبل منهما يعتقد األرجحٌية كاألنهضٌية كالكماؿ لنفسو قتبل الجمي  في الجنة حمبلن 
كضدىما في صاحبو، كقد أشار إلى ىذا البحث القاضي أحمد بن يحي حابس في المقصد 

الحسن، كإف كاف أحدىما مخطئان في نفس األمر فهو معذكر لعدـ التعمد، كأتباعهم قد فعلوا 
رؼ ذلك من أحدىما كمن األخر خبلفو فبل شك أف ما يجب عليهم من اتباع العلماء، كإف ع

الكامل محق كاآلخر مخطو آثمه باغ، كأحواؿ من سلف من آبائنا عليهم السبلـ غالبهم من 
ذلك المنواؿ األكؿ، حتى كاف بعضهم يكتب إلى األخر يا أخي جيعلت فداؾ ،ىؤالء الذين 

 عرؼ منهم اإلنصاؼ كقصد كجو الٌلو كالدار األخرة.
 ثم ما يصير بو الباغي باغيان؟ .كقلتم: 

، كالتأليب لحربو، كأحكاـ السيرة في البغاة لم  فنقوؿ: يصير باغيان بحرب إماـ الحق أك العـز
تعرؼ إال من سيرة أمير المؤمنين عليو السبلـ، كلم يسم  منو أنو سمى من توقف عنو من دكف 

كما في حديث: )) من سم  كاعيتنا   إضرار باغيان، كإف كاف من عرؼ حقية اإلماـ كقعد عنو آثمان 



 أىل البيت.. الخ (( لكن ال نعاملو معاملة الباغي.
كقلتم: إذا فرضنا بغيهم فهل يجوز من  الميرة كنصب المنجنيق م  إخبلطهم بالنساء 

 كالصبياف؟...الخ.
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ليو كآلو كسلم فنقوؿ: أما إذا قد صح أنو إماـ حق كأنهم بغاة جاز ذلك ألف النبي صلى الٌلو ع
قد فعلو، كالعلة المانعة من صبياف البغاة مانعة من صبياف الكفار إٍذ كلهم ال ذنب لو، كألنو إذا 
جاز رمي الفارس م  تجويز إصابة فرسو جاز مثل ذلك، كألنو لو لم يق  ذلك لتعذر الجهاد 

الخاصة، كمصلحة الجهاد عامة كىذه مفسدة خاصة، كالمصلحة العامة ترجح على المفسدة 
كىذا ىو محل نظر لئلماـ، كالراجح أنو إذا تعذر إال بذلك جاز، كيحمل كبلـ الوصي عليو 
السبلـ على اإلمكاف بدكنو كإال لـز أف يتحصنوا بصبيانهم كيبغوا في األرض الفساد، كأما 

 القصد فبل شك أنو غير جائز.
تنبيو على تحريم القتاؿ قبل كأما نهيو عليو السبلـ عن البيات فليس العلة البيات بل ذلك 

الدعاء لما في البيات من ظهور الغدر قاؿ الٌلو تعالى: } كإٌما تخافٌن من قـو خيانة فانبذ إليهم 
على سوآء .. الخ{ كألنو يجب تقديم األخف فاألخف، كالجهاد نوع من األمر بالمعركؼ 

 كالنهي عن المنكر.
ال يجوز ىل يجب عليو إعبلمهم أك دفعهم عن  كقلتم: ثم إذا علم اإلماـ فعل المقاتلين لما

 المنكر بالممكن؟.
 نقوؿ: بل يجب دفعهم بالممكن ألف اإلعبلـ نهي باللساف، فإف لم يؤىثِّر كجب بالفعل.
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كأما مسألة االستعانة بالفساؽ ، فالصحيح جوازىا ، كقد استعاف الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو 
 فرؽ بين الفسق كالكفر م  جواز القتل، لكن اختلفت شركط كسلم بخزاعة كىم كفار، كال

القائلين بالجواز، منهم من شرط كجود عصابة يمكن بهم إمضاء األحكاـ عليهم، كمنهم من لم 
يشرط إالٌ كجود عصابة يمنعونهم التعدم كىو الصحيح كإالٌ لـز عدـ جواز اإلستعانة بهم كدار 

يبعد رجوعها إلى نظر األصلح، كالترجيح بين المصالح الحكم، كيختلف باختبلؼ الحاؿ، كال 
كالمفاسد خصوصان حالة الضركرة كال سيما فيما ىو دف ، ككوف ما يحصل منهم من النف  العاـ 



أرجح مما يق  من الفساد الخاص كنحو ذلك، كنظر المصالح الشرعية معموؿ بو مهما لم 
لمنكر كإعانة األقل ظلمان على يصادـ النصوص الشرعية، كيكوف ذلك من باب تخفيف ا

 األكثر.
 كقلتم: ثم إذا طلبوا األماف ىل يجوز قتالهم.. الخ؟ .

نقوؿ: إف عرؼ منهم الصدؽ م  بذؿ ما يجب كاإلنتهاء عما يحـر كجب القبوؿ قطعان لقولو 
 تعالى: }كقاتلوىم حتى ال تكوف فتنة كيكوف الدين هلل فإف انتهوا فبل عدكاف إال على الظالمين{
كغير ذلك كقولو تعالى: }حتى تفئ إلى أمر الٌلو{ ، كإف عرؼ الخداع كجب عليهم تأكيد ما 

يدفعهم كىو عنواف الصدؽ، كإف أرادكا بالصلح التقرير على منكر لم تجز إجابتهم إلى الصلح، 
 إالٌ لضرب من الصبلح، أك ضركرة ملجية كعدـ القدرة على إزالة كلية المنكر فالتخفيف كاؼ.
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كقلتم : إذا اختلط أىل قرية الموالي بالمعادم كلم يمكن الهجرة فهل يجوز حصارىم .. الخ؟ 
. 

نقوؿ: العبرة بالشوكة بالنسبة إلى جواز الحصار كنحوه، كبها اختلفت أحكاـ الدكر، كلهذا قاؿ 
قصد  النبي صلى الٌلو عليو كآلو كسلم لعٌمو العباس: )) ظاىرؾ علينا (( كإف كاف ال يجوز

الصالح كما قلنا في مسئلة الصبياف كنحوىم، كأما قولو تعالى: }كلوال رجاؿ مؤمنوف ..الخ{ 
فإنما أباف في اآلية الكريمة عن الحكمة في األذف لو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم بصلح 

الحديبية م  كوف الصلح في الحديبية أصلح من الحرب، بل كاف فيو تقوية اإلسبلـ، فإذا عرؼ 
 ماـ األصلحية فيو كجب.اإل

 كقلتم: إذا علم اإلماـ أف جنده يطمعوف .. الخ؟.
نقوؿ: كىذه راجعة إلى مسئلة الحصار، كيقاؿ: إف كاف قبل المواذنة بالحرب فبل يجوز نهب 
البرمء، فإف كق  غلطان كجب التدارؾ بالرد كنحوه، كأما بعد المؤاذنة فلئلماـ إلزامهم بأخذ من 

لفة أمر اإلماـ، كالمؤاذنة تفيد المن  إالٌ لمن يطلب الشر، فيجوز أخذ كجد ألنو عاص لمخا
 مالو عقوبة لو على السكوف بعد المن ، كإف كاف األكلى في غير المخالف رىد مالو.

كقلتم: ثم إذا قاؿ أناس من العواـ المقلدين إلى قولو..... فأعرضوا كحاربهم، فما حاؿ من 
 فعل ىذا؟.
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قدمت إشارة إلى جواب ىذا، كأف العالم يعمل بعلمو، كمهما عمل بو فذمتو بريئة في نقوؿ: قد ت
الدف  كالقصد، كالجاىل يتب  من ترجح عنده من العلماء أىل الورع كالعلم كالعمل، فإف استوكا 
توقف، كفريضة اإلماـ غير فريضة ىذين،فإنو إذا عرؼ من نفسو الكماؿ الٌتاـ جاز لو اإلكراه 

بل كالحرب، لكن إحدل الفئتين مخطئة في نفس األمر ألف القطعيات التتعارض،  كاإلجبار
كلهذا جعل الٌلو إحدىالفئتين باغية لقولو تعالى: } فقاتلوا التي تبغي{ فيجب إمعاف النظر لتحرم 
الحق، كلو حكَّم الكل الكتاب كالسنة الىتدكا إلى كاضح المحجة كبانت الشبهة من الحجة، 

 كالٌلو أعلم.
 
 ( السؤاؿ الراب  عشر )قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ :14)

قد تقرر أف من أعظم المخصصات مفهـو الحصر بالنفي كاإلستثناء كمفهـو إنما، فما الراجح 
لديكم، ىل المنطوؽ المنفي كالمفهـو المثبت أك العكس؟، فقد اضطربت العبارات بين أىل 

؟ بينوه بالدليل، كىل ىي على البياف كأىل األصوؿ ففي الإلو إال الٌلو ما  المنطوؽ كماالمفهـو
سواء ىذه االلفاظ أـ ىي مختلفة في تعيين المفهـو كالمنطوؽ؟ ككذلك أطبق الناس في أكثر 
عباراتهم على تقدير موجود في ال إلو إال الٌلو فلم ينتًف إال الوجود ال اإلمكاف م  أف كلمة 

 ، فكيف األمر الذم ال إشكاؿ معو؟.الشهادة قاطعة لعرؽ الشركة إمكانان ككجودان 
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 *الجواب الراب  عشر:
أنو ال شك أنها قد اضطربت العبارات كاختلفت المذاىب فيها بين األصوليين كاألنظار عند 
البيانيين، كقد حكى ابن اإلماـ عليو السبلـ األقواؿ في الغاية كشرحها م  اإلتفاؽ أف مفهـو 

ستثناء من باب الداللة اللفظية، كإنما اختلفت األنظار ىل لفظية الحصر كالقصر بالنفي كاإل
كضعية أك لفظية عقلية كىل بالمفهـو أكبالمنطوؽ ، كالراجح فيما ذكرتم في قوؿ الموحد ال إلو 
إال الٌلو أف المثبت كالمنفي كبلىما من قبيل المنطوؽ، كىذا ىو الذم جنح إليو ابن الحاجب 

حكى الحسين بن القاسم عليو السبلـ إطباؽ علماء البياف عليو كإف  كغيره من علماء األصوؿ ك 
كاف المصرح عند بعض أىل األصوؿ أف المنطوؽ ىو المنفي كالمفهـو ىو المثبت كاختاره ابن 

اإلماـ، كبعضهم فصل بما إذا ذكر المستثنى منو، كقاؿ بعضهم: اإلثبات مسكوت عنو كىو 
الراجح الفهم من أىل اللغة بأنهم ال يريدكف بمثل ذلك ساقط، كالدليل على أف ما ذكرناه ىو 

النفي كاإلثبات إال النصوصية على الطرفين معان ،فقوؿ القائل: )ما جاء إال زيد( ، ال شك أنو 



أراد النصوصية على مجيئو، ك]على[ نفي من عداه كليس المراد النصوصية على نفي مجيء 
ت أم الطرفين مفهومان بل نصان، ككيف يقاؿ في ال القـو كالسكوت عن زيد كال العكس كال إثبا

إلو إال الٌلو أف داللتها على إثبات اإللهية هلل تعالى بالمفهـو كخطابات الشارع كاردة على ىذا 
المنواؿ، فمثل قولو تعالى: } فاعلم أنو ال إلو إال الٌلو{ يفيد النصوصية على كجوب الطرفين 

الثاني، كىذا كإف قاؿ القائل: إف المفهـو يحصل بو  أعني كجوب معرفة الصان  ككجوب نفي
من اإلفادة كما يحصل بالمنطوؽ إذ الكل من قبيل الداللة اللفظية، لكٌنا نقوؿ: السواء في 
النصوصية بينهما لما نصوا من أنو إذا تعارض المنطوؽ كالمفهـو رجح المنطوؽ ما ذاؾ إال 

 لقوتو.

(1/64) 

 

: مادؿ عليو اللفظ في ثم إف حقيقة المنطوؽ: ىو م ا دؿ عليو اللفظ في محل النطق، كالمفهـو
[( ، كىاىنا قد دؿ اللفظ على الطرفين في محل النطق كال يقدح كوف 97غير محل النطق)]

[( ألف المقدر في العربية كالمنطوؽ بو كلهذا عدك نعم كبلمان في 98المستثنى منو لم يذكر)]
ؿ: إنو يلـز حينئذو خلو الجملة عن المفهـو ألنٌا نقوؿ كإف جواب من قاؿ: ىل قاـ زيد؟، كال يقا

، إذ ليس من الـز الجملة المفهـو كإف كاف المفهـو اإلصطبلحي من الزمو الكبلـ.  لـز
إذا تقرر ىذا فحينئذو ال فرؽ بين تقدـ النفي أك اإلثبات ، فقوؿ الموحد: الٌلو ال إلو غيره مثل 

 قولو: ال إلو إال الٌلو.
ذكره السائل من تقدير بعض النحاة موجودان ، فهذا التقدير ال يصح لما أشار إليو  كأما ما

السائل من أف نفي الوجود ال يستلـز نفي اإلمكاف كالمقصود نفي اإلمكاف المستلـز لنفي 
الوجود فكاف القياس تقديره، أك يقاؿ كضعت )ال( لنفي الجنس فلما استحاؿ الجنس عليو 

 [(.99ير نفي المماثل أم ال متصف بصفات اإللو إال الٌلو تعالى)]تعالى عدلنا إلى تقد
_________________ 

[( ػ اختار اإلماـ عليو السبلـ ىذا الحد للمنطوؽ كالمفهـو ىنا كفيما سيأتي، كفيو إشارة 97)]
إلى عدـ كركد اإلعتراضات على ىذين الحدين ال سيما كقد قاؿ السائل العبلمة رضي الٌلو عنو 

لك السؤاؿ ما دؿ عليو اللفظ في غير محل النطق كما حققو بعضهم ، أك ما كاف أحواالن في ذ
لغير مذكور كما حققو آخركف ، ففي ىذا الكبلـ إشارة إلى اإلعتراضات كفي جواب اإلماـ عليو 

السبلـ إشارات إلى المختار ، م  أف ىذا البحث غير مقصود في الظاىر ، كمثل ىذا الباب 
البدي  االدماج ، فللو ىؤالء األعبلـ الذين خاضوا من العلـو أسرارىا كأغوارىا  سمي عند أىل



كصلى اهلل كسلم على سيدنا محمد كآلو. تمت من موالنا المجتهد/ مجد الدين بن محمد 
 المؤيدم أيده الٌلو تعالى.

في  [( ػ قوؿ اإلماـ عليو السبلـ :كال يقدح كوف المستثنى منو لم يذكر ألف المقدر98)]
العربية كالمنطوؽ بو )اختيار( لكوف المستثنى منو محذكفان ، كىو المضمر في الخبر المقدر ، 

فلم يجعلو مفرغان كال من محل اسم ال كال من محل ال كاسمها ، كالى ىذا المذىب ذىب 
بعض المتأخرين من أىل العربية، كقد رجح ىذا القوؿ بترجيحات ليس ىذا محل ذكرىا ، 

ىذا اإلماـ صلوات اهلل عليو }اهلل أعلم حيث يجعل رساالتو { ، كفي ىذا المقاـ  فافهم رمزات
بحث بسيط فخذه من مظانٌو كصلى اهلل على محمد المصطفى كعلى آلو الحنفاء . تمت من 

 موالنا مجتهد العصر / مجد الدين بن محمد المؤيدم أداـ اهلل تعالىظلو.
كثر عباراتهم على تقدير موجود في ال إلو إال الٌلو، [( ػ أما قوؿ السائل إف الناس في أ99)]

فلم ينتًف إال الوجود ال اإلمكاف م  أف كلمة الشهادة قاطعة لعرؽ الشرؾ، فذلك قوؿ فخر 
الدين بن الخطيب الرازم، قاؿ: قوؿ النحويين إف التقدير في كلمة الشهادة ال إلو في الوجود 

م )في الوجود( أٍك )لنا( ال يكوف ىذا إقراران خطأ، ألف ىذا النفي عاـ مستغرؽ، فتقديرى
بالوحدانية على اإلطبلؽ، فأجيب بأف اإللو من لو الخلق كاألمر، كمن لو ىذه الصفة، فبل بد اف 
، فينعكس انعكاس النقيض، كىو أف ما  يكوف موجودان الستحالة إسناد ىذا الخلق إلى المعدـك

عن الوجود يستلـز نفي اإلمكاف، إذ ىو نفي عاـ ليس بموجود فليس بإلو، فعلمت أف نفي اإللو 
على اإلطبلؽ، إذ من نفى اإللهية عن الوجود فقد نفاىا مطلقان، إذ ما ال يتصف بالوجود فبل 
حقيقة لو أصبلن فارتف  اإلشكاؿ ، ككذا في لنا ، فيقاؿ من ليس لنا بإلو فليس بإلو أصبلن، 

ان مستلـز نفي اإلمكاف، كصح تقديرىما خبرين، فعلمت أف نفي اإللو نفي عاـ في التقديرين مع
كال ضير كالٌلو أعلم. انتهى نقبلن من ىامش األصل، كقد أحاطت عبارة اإلماـ عليو السبلـ بهذا 
المعنى كأبلغ منو حيث جعل التقدير متصفان. كمن المعلـو أف من لم يكن متصفان بتلك الصفات 

و أعلم. انتهى نقبلن عن خط موالنا العبلمة الحجة فليس بإلو، كىو في آخر الجواب فتدبر كاللٌ 
 /مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدم أيده الٌلو تعالى.
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 ( السؤاؿ الخامس عشر )قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ :15)
في قوؿ الجمهور في المعنى الحقيقي الذم كض  لو المشتق أنو يشترط بقاؤه كضارب فإذا 

المباشر فمجاز، ىل ذلك يعم جمي  المشتقات كاسم الفاعل كالمفعوؿ  أطلق ضارب على غير



كالفعل كنحوىا أـ ال؟ كىل بين الجمهور كغيرىم محل خبلؼ أـ ال؟ كىل اشتراط الجمهور 
للبقاء يدؿ على أف اسم الفاعل يدؿ على الحاؿ كما ىو ظاىر تلك العبارة؟ م  أف أىل العربية 

زمن أصبلن ، ككيف ينقل صاحب األساس أف )خالق( ما  قد ذكركا أنو ال يدؿ كضعان على
سيكوف حقيقة كفاقان لبعض أىل العربية كأبي ىاشم ..الخ؟ ك نقل ابن اإلماـ أنو في المستقبل 
مجاز باإلتفاؽ، فبين العبارتين تناؼو ، كما ىي الحجة للجمهور التي ال إشكاؿ عليها؟ ، فهذا 

 السؤاؿ أشكل علينا؟.
 

 عشر: *الجواب الخامس
أنو قد عرؼ كبلـ الجمهور أف ضاربان مثبلن قبل الضرب مجاز ، كلعلوي يستوم عندىم في ذلك 
اسم الفاعل كغيره من المشتقات مما يفيد التجدد كالحدكث إذ ال فرؽ بين مشتق كمشتق 

كحجتهم فيو النظر إلى الماصىدىؽ فإنو لم يق  ، فكاف من تسمية الشيء بما يؤكؿ إليو، كالنظر 
ىالقرينة في أنو إذا أريد بو اإلستقباؿ فبل بد من نصبها كما ىو شأف المجاز، كأغمضوا عن إل

أصل الوض  العربي، كيلزمهم مثلو في الماضي أعني بعد الضرب ألنو من تسمية الشيء باسم 
ماكاف عليو كأالٌ يسمى ضاربان إالحاؿ الضرب ، كىو يفهم من كبلمهم أنهم كجدكا القرينة ال 

 نو إذا أريد بو الماضي أك المستقبل فيجعلونو حقيقة في الحاؿ مجازان في غيره .تخلو ع
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 كالراجح ما ذكره اإلماـ القاسم عليو السبلـ كغيره أف)خالق( ما سيكوف حقيقة.
كاحتج بكونو المعركؼ من أىل العربية حيث أنهم ذكركا أنو ال يدؿ كضعان على زمن معين ، 

فاؽ ، فيلـز عليو أف يكوف من باب المشترؾ الذم يصح تطبيقو على أم كىذا كبلمهم باإلت
معانيو حقيقة، كحينئذو فالقرينة عنده إنما ىي للتمييز بين معاني المشترؾ كليست بقرينة المجاز، 
كما ذكره ابن اإلماـ من حكاية اإلتفاؽ ال يدؿ على اإلجماع ، كحجة القاسم عليو السبلـ أظهر 

وض  العربي الذم ىو المناط في الداللة ال إلى المعنى المدلوؿ عليو ، كقد ألنو نظر إلى ال
ذكركا أنو ال يدؿ على زمن كضعان عند أىل العربية فلو كاف حقيقة في الحاؿ لكاف قد دؿ عليو 
كضعان كما ىي حقيقة الحقيقة، ثم إنو قد استعمل في كبلـ العرب من غير مبلحظة ما ض أك 

رينة إذا كاف مرادىم اإلشارة إلى نفس الحدث من غير إرادة إلى مستقبل من غير نصب ق
متعلقو، كمن تأٌمل كبلمهم كجد ذلك شائعان ذائعان موضوعان على حد كض  الحقائق، كفي كتاب 
الٌلو من ذلك كثير كما في قولو تعالى: }أفمن يخلق كمن ال يخلق{ }كسيدان كحصوران كنبيئان من 



كلم يجعلني جباران شقيان{ كلعل الجمهور يقولوف القرينة عقلية لكن الصالحين{} كبران بوالدتي 
قد كثر استعمالو من دكف مبلحظة إليها، كإف نصبت فللتمييز بين معاني المشترؾ كما ذكرنا ال 

 للمجاز كاألصل في اإلطبلؽ الحقيقة، كقد سبقت اإلشارة إلى طرؼ من ىذا البحث.
بلقو على الٌلو تعالىقبل األذف السمعي، كعدـ ذلك، كثمرة الخبلؼ بينهم تظهر في جواز إط

فعند القاسم كأبي ىاشم يجوز ألنو حقيقة كيلـز الجمهور أنو ال يجوز ألنو ال يطلق على الٌلو 
 تعالى من األسماء إال ما كاف حقيقة أككرد بو اذف سمعي، كالٌلو سبحانو أعلم.
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 نو( سؤاؿ:( السؤاؿ السادس عشر) قاؿ رضي الٌلو ع16)
من قاؿ زكجتي طالق أك امرأتي طالق كلو أرب  نسوة، كم يطلق منهن على كبلـ أىل المذىب؟ 

 كىل ثمة فرؽ بين ىذه األلفاظ في إفادتها العمـو كعدـ اإلفادة أـ ال؟.
ككذلك إذا كاف المفهـو مادؿ عليو اللفظ في غير محل النطق كما حققو بعضهم، أك ما كاف 

ور كما حققو آخركف كذكركا في حقيقة غير الصريح من المنطوؽ أنو داللة أحواالن لغير مذك
[( كإيماء كإشارة، فحينئذ ىذه الثبلثة كما ذكركه 103اإللتزاـ المنقسمة إلى داللة اقتضاء )]

غير مقصودة للمتكلم كإنما فهمت منو، فما الفرؽ بين المفهـو كالمنطوؽ غير الصريح فرقان 
 ظاىران؟.

 ادس عشر:*الجواب الس
الذم يتخرج على كبلـ أىل المذىب أف العبرة بالقصد ىل الكل أك البعض معينان أك ملتبسان ، 

 كالصحيح أف الجنس المضاؼ لو حكم المعرؼ بالبلـ ، كالذم قررناه عند السماع:
_________________ 

ة العقلية أك [( داللة اإلقتضاء تنقسم إلى ثبلثة أقساـ ما يتوقف عليو الصدؽ أك الصح103)]
الصحة الشرعية،فاألكلى نحو )رف  عن امتي الخطأ كالنسياف(،كالثانية نحو }حرمت عليكم 
أمهاتكم{،كالثالثة نحو اعتق عبدؾ عني.تمت من موالنا المجتهد /مجد الدين المؤيدم أيده 

 الٌلو تعالى.
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جنس ، كيرادفها الحقيقة أف البلـ أصل كضعها للماىية من حيث ىي ىي كىي المسماة ببلـ ال
كالطبيعية كقولك:)الرجل خير من المرأة( ، فهي على ىذا المعنى ال تحتاج إلى قرينة، فيلـز أف 

يطلقن جميعان ألف الماىية حاصلة في كل كاحدة منهن عند اإلطبلؽ، ثم إف أشير بها إلى 
يقة كيصح اإلستثناء الماىية في ضمن جمي  األفراد فهي الـ اإلستغراؽ التي تخلفها "كل" حق

من مدخولها كقولو تعالى: }إف اإلنساف لفي خسر{ كىي المرادة عند أىل األصوؿ بإفادتها 
، كإنما كانت للعمـو م  أف األصل ىي األكلى من حيث كثرة اإلستعماؿ كغلبتو في كبلـ  العمـو

ى األصل الشارع فصارت كالمجاز المشهور كصار إعتبارىا ىو الظاىر ألف الظاىر مقدـ عل
 كىذه الصورة ال إشكاؿ في كقوع الطبلؽ على الكل.

كإما أف يشار بها إلى الماىية في ضمن فرد معين كىذه الـ العهد الخارجي الشامل للذكرم 
كالحضورم كقولك:)ادخل السوؽ(، لمن بينك كبينو سوؽ معهود ككقولو تعالى: }فعصى 

دينكم{ كىذه الصورة ال تطلق إال تلك فرعوف الرسوؿ{ ككقولو تعالى: } اليـو أكملت لكم 
 المعينة.
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كإما أف يشار بها إلى الماىية في ضمن فرد غير معين كىذه الـ العهد الذىني كقولو تعالى: 
}فأكلو الذئب{ ككقولك:) ادخل السوؽ( لمن ليس بينك كبينو سوؽ معهود، فيلـز أف تطلق 

ل فيو بما يعمل في الطبلؽ الملتبس، فيعامل كاحدة غير معينة كيق  الطبلؽ ملتبسان كيعم
الجنس المضاؼ ىذه المعاملة ما لم يكن لو قصد يخالف ذلك فهو معتبر في مسائل الطبلؽ 

 كاأليماف كنحوىما.
 كقلتم: إذا كاف المفهـو مادؿ عليو اللفظ ..الخ؟.

عرفة المفهـو فنقوؿ: ال شك أف داللة اإللتزاـ قد ال تكوف مقصودة للمتكلم كلكن لم تعلق م
كالمنطوؽ بقصد المتكلم بل علق تعريفهما بإفادة النطق كداللتو سواء قصد أك لم يقصد إذ قد 
يقصد إلى المفهـو البعيد كاليبلحظ البلـز القريب فبل عبرة بالقصد بل العبرة بمؤدل اللفظ ، 

عمل بعرفو ثم باللغة، لكٌنا قد بينا أف مثل مسائل الطبلؽ العبرة بالقصد فيها، كأما إذا لم يقصد 
كأما مثل كبلـ الشارع فهو كبلـ حكيم كالبد أف يحمل على جمي  الفوائد كمن جملتها ما دؿ 

 عليو باإللتزاـ.
[(الفرؽ بين المنطوؽ غير الصريح كبين المفهـو فهو ظاىر ، فالمنطوؽ غير 108كأما)]

ة في محل النطق، فحينئذ المفهـو الصريح ىو داللة اإللتزاـ الشامل للثبلثة األنواع ألنها مدلول



ما كراءىا مما يدؿ عليو اللفظ ال في محل النطق ، فمثل قولو عليو السبلـ :)) في سائمة الغنم 
زكاة(( ، لم يتعرض لذكر المعلوفة كال أفادىا اللفظ كإنما فهمناىا فهمان من قيد الوصف ، كىذا 

هم داللة اإللتزاـ من قبيل المفهـو على المختار كىو كبلـ الجمهور ، كإالٌ فقد جعل بعض
بأنواعها كحقق المنطوؽ بأنو ما أفاده اللفظ مما كض  لو كىو غير مختار ، فقد تبينت األحكاـ 

 كالفركؽ بحمد الٌلو تعالى.
____________________ 

[( ػ اعلم أف حقيقة المنطوؽ ماكاف أحواالن لمذكور ، كىو ينقسم الى صريح كغير 108)]
لصريح ما ذكرت فيو األحواؿ م  صاحبها مثل ) في السائمة زكاة( ، فالحاؿ )كىو صريح ، فا

إيجاب الزكاة( مذكور، ككذا صاحبها )كىو السائمة( فهو منطوؽ صريح ، بخبلؼ المفهـو كىو 
)المعلوفة( ، فهي كالحاؿ الذم ىو عدـ إيجاب الزكاة غير مذكورين ، كغير الصريح كىو ما لم 

م  أف صاحبها مذكور ، أما المفهـو فالحاؿ كصاحبها غير مذكورين ، ففي  تذكر فيو األحواؿ
مثل في السائمة زكاة ، الحاؿ كىو ايجاب الزكاة كصاحبها كىو السائمة مذكوراف فهو منطوؽ 

صريح ، كعدـ ايجاب الزكاة في المعلوفة لم يذكر ال الحاؿ الذم ىو نفي اإليجاب كال 
ي المنطوؽ غير الصريح نحو داللة اإلقتضاء األحواؿ التي ىي صاحبها الذم ىو المعلوفة ، كف

) الموآخذة (في رف  عن أمتي الخطأ ، ك ) األىل ( في كاسأؿ القرية ، ك) التمليك ( في إعتق 
عبدؾ غير مذكورات لكن أصحابها كىي الخطأ كالنسياف كالقرية كالعبد مذكورات ، فلما كاف 

إشتبو على البعض بالمفهـو ، كلكن صاحب الحاؿ  حاؿ المنطوؽ غير الصريح غير مذكور
، فإف صاحب الحاؿ الذم ىو المعلوفة مثبلن كالحاؿ  مذكور كىو الفاصل بينو كبين المفهـو

الذم ىو عدـ اإليجاب غير مذكورين بخبلؼ المنطوؽ غير الصريح فإف صاحب الحاؿ الذم 
المؤاخذة، فهذا ىو الفرؽ  ىو الخطأ مثبلن في رف  الخطأ مذكور كإف لم يذكر حالو كىو

الواضح بينهما فتأمل ، كالٌلو كلي الهداية كالتوفيق تمت من شيخنا الحافظ شيخ اإلسبلـ/ 
 مجدالدين بن محمد المؤيدم أيده الٌلو تعالى كنف  بعلومو.
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 ( السؤاؿ الساب  عشر) قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ:17)
ى كل قلب متكبر جبار { قرأ بترؾ التنوين في قلب كقرأ عن قولو تعالى: } كذلك يطب  الٌلو عل

بعض السبعة بالتنوين ، فهل لكل قراءة معنى أـ ىو متفق؟ كىل العمـو المستفاد من كل م  
اإلضافة ألفراد القلوب فترده اإلضافة إلى متكبر كاحد كليس لو إالٌ قلب؟ أك لؤلجزاء ، فيعم  



باآلية ، كىل يؤخذ بمفهـو الصفة في اآلية ىنا ؟،  كل أجزاء متكبر كاحد؟ كليس ذلك المراد
 -كالمطلوب منكم التحقيق لما ذكره أىل المعاني كالبياف في الفرؽ في اقتضاء )كل( العمـو 

ىل كبلـ أىل األصوؿ كذلك أـ ىي للعمـو  -]يعني[ بين كونها في حيز اإلثبات أك النفي
 مطلقان؟

لب(، ىل ىذه قاعدة قررىا األئمة األعبلـ أـ ال؟ ثم قولهم )سلب العمـو اليقتضي عمـو الس
م  أنو يلـز منافاتها لبعض األدلة العقلية كالسمعية مثل قولو تعالى : }التدركو األبصار{ كنحوىا 

 من اآليات.
ثم إذا دخلت )كل( على ما فيو البلـ مثل }كل الطعاـ..اآلية{ كقولو صلى الٌلو عليو كآلو 

 (( فهل يفيد تأسيسان أك تأكيدان ؟،كسلم: )) كل الطبلؽ كاق  
ثم إذا دخلت )كل( على الجم  نحو )كل الرجاؿ جاؤني ( فهل يفيد استغراؽ األفراد أك 
مراتب الجموع ؟ ما ىو المختار على كبلـ أىل المذىب إذا أتي بذلك اللفظ في عتق أك 

 طبلؽ؟.
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 *الجواب الساب  عشر عن اآلية الكريمة:
القرائتين كاحد كما سنبينو، فعند بعض المفسرين أف المعنى عمـو الضبلؿ في أف المعنى في 

جمي  القلب العمـو القلوب، قاؿ بعضهم: قراءة أبي عمر كابن ذكواف بتنوين قلب كصف 
القلب بالتكبر كالتجبر ألنهما ناشئاف منو كإف كاف المراد الجملة كما كصف باإلثم في قولو: 

 ف بإضافة قلب إلى ما بعده أم على كل قلب شخص متكبر.}فإنو آثم قلبو{ كالباقو 
كقد قدر الزمخشرم مضافان في القراءة األكلى أم على كل ذم قلب متكبر بجعل الصفة 

لصاحب القلب ، كاعترض بأنو ال ضركرة تدعو إلى اعتبار الحذؼ ، كأجيب عنو بأف ثمَّ ضركرة 
في القرائتين كاحدان كىو صاحب القلب، الى ذلك كىي توافق القرائتين فإنو يصير الموصوؼ 

بخبلؼ عدـ التقدير فإنو يصير الموصوؼ في أحدىما القلب كفي األخرل صاحبو، كىذا ىو 
 األقول التحاد المعنى كما أشرنا اليو.

كقد ظهر الفرؽ بين معنى اإلضافة كعدمها، فإف كاف بالتقدير فالمعنى كاحد، كإف كاف م  عدمو 
 راءة اإلضافة عمـو القلب كفي قراءة التنوين عمـو القلوب.اختلف المعنى، ففي ق

كأما مفهـو الصفة ىاىنا فقد يقاؿ بين التكبر كالتجبر تبلـز يوجب االتحاد ألف الكبر محلو 
القلب كالتكبر ما ظهر على الجوارح ، فإذا ظهر فهو التجبر ألنو يستلـز ظلم الغير بالتعالي 



ف مفهـو الصفة إذا سيق لمعنى غير إرادة التقييد كاألخذ بو [( أ114عليو م  أنهم قد ذكركا)]
 لم يؤخذ بو كما في قولو تعالى: }كربائبكم البلتي في حجوركم{ ىذا إذا فرضنا عدـ االتحاد.

______________ 
[( ػ قد أدرج اإلماـ عليو السبلـ مثاؿ ماسيق لغير قصد التقييد في قولو:)م  أنهم قد 114)]

الصفة الخ ( ألف مفهـو ذلك أف غير مفهـو الصفة يؤخذ بو كإف لم يقصد بو ذكركا أف مفهـو 
التقييد ، كال يؤخذ بهذا المفهـو ألنو ىنا جواب سؤاؿ كىو قوؿ السائل رضي الٌلو عنو كىل 

يؤخذ بمفهـو الصفة.. الخ. فهذه من اللمحات اللطيفة فتأمل مدارؾ ىذه األنظار كمواق  ىذه 
 من خط شيخنا الحافظ/ مجد الدين المؤيدم أيده الٌلو تعالى .األفكار إنتهى نقبلن 
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كسألتم عن التحقيق لما ذكره أىل المعاني كالبياف في الفرؽ في اقتضاء )كل( العمـو بين 
 اإلثبات كالنفي، كىل كبلـ أىل األصوؿ كذلك أـ ال؟

ـو سواء في اإلثبات أكفي فنقوؿ الخبلؼ بين األصوليين كالبيانيين في أف )كبلن( تفيد العم
النفي لكنها تختلف حالتها في التقدـ كالتأخر كالدخوؿ على المثبت كالمنفي،كلسعد الدين 

كالسكاكي كعبد القاىر األنظار المعركفة كما حكاىا في التلخيص كشركحو، كىو يتخرج مما 
أكثرم ال  ذكرنا صور يعرؼ بها أف القاعدة أف سلب العمـو ال يستلـز عمـو السلب حكم 

 كلي:
أما سلب العمـو فكقولك )لم يقم كل رجل( ، فالمعنى لم يقم المجموع، كأما اآلحاد فجائز ، 
فهذا ال يستلـز عدـ قياـ كاحد لكن قد يستلزمو في مثل قولو تعالى: } كال تط  كل حبلؼ 

اد مهين{ }كالٌلو ال يحب كل مختاؿ فخور{}ال تدركو األبصار كىو يدرؾ األبصار{ مما أف
المعنى عمـو السلب بمعونة المقاـ كدليل العقل كالسم  ، كمن ىاىنا ظهر أنو حكم أكثرم ال  

 كلي،
كأما عمـو السلب فبل شك أنو مستلـز لسلب العمـو كما في قولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم 
ا ))كل ذلك لم يكن(( فقد أراد نفي اآلحاد من القصر كالنسياف المستلـز نفي المجموع كلهذ

 أجابو الصحابي بقولو: )بعض ذلك قد كاف( لما فهم من عمـو السلب.
كقلتم: إذا دخلت )كل( على ذم األداة، مثل }كل الطعاـ{ فهل تفيد تأسيسان أك تأكيدان .. 

 الخ؟.
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فنقوؿ: قد عرؼ من القاعدة البيانية أف التأسيس أكلى من التأكيد، ألنو إثبات فائدة جديدة 
كيد، كىاىنا ينبغي حمل البلـ على أنها الـ الجنس، كيستفاد العمـو من )كل( بخبلؼ التأ

ألجل يحمل على التأسيس كإلمتناع جعلها الـ االستغراؽ لتأديتو إلىتضاعف أداة اإلستغراؽ م  
أنها ىي التي تخلفها )كل( ال أنها تجامعها، كال يفترؽ الحاؿ بين الجنس المحبل كالجم  

ل اإلستغراؽ، فكأنو قد انهدـ معنى الجمعية كما ذكره بعض المحققين لكنو المحبل إلفادة الك
في العتق كالطبلؽ لو نيتو عند أىل المذىب فكانت النية قرينة صارفة فيما يحتملو بحقيقتو أك 
مجازه أك عرفو كإف كانوا قد فرقوا بين ىذا كبين المجرد عن )كل( فجعلوا الـ الجنس المفيدة 

لة على الجم  تفيد استغراؽ الجموع فقط كالداخلة علىالمفرد مفيدة لئلستغراؽ الداخ
إلستغراؽ األفراد لكنو يفترؽ الحاؿ بعد دخوؿ )كل( فيأتي فيها ما تقدـ من سلب العمـو أك 

 عمـو السلب كما قيل فيو .
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 ( السؤاؿ الثامن عشر) قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ:18)
إلى قولو تعالى: }إال امرأتك{ قرئ في السب  بالرف  كالنصب عن قولو تعالى:}فأسر بأىلك{ 

في )امرأتك( كذكر الزمخشرم أف الرف  على البدؿ من )أحد( كالنصب على اإلستثناء من 
)فأسر بأىلك(، كىذا الحمل يقتضي تداف  المعنيين كالقصة كاحدة كال يصح ذلك ألف م  

لك كإذا جعل اإلستثناء من مفعوؿ )فأسر( فهي البدؿ تكوف المرأة مسريان بها كلكن التفتت فته
غير مسرم بها، ىذا نقيض ما أفادتو قراءة الرف  فيلـز التناقص كىو باطل فيبطل حمل اآلية 
على ماذكر، كجعل النصب على اإلستثناء من )كال يلتفت منكم أحد( كجو مرجوح كال ينبغي 

 تناقض فيو صحيح في العربية؟ حمل القرآف إال على معنى راجح فهل للقراءتين معنى ال
كمثل ىذه اآلية قولو تعالى: }كما يعلم تأكيلو إال الٌلو كالراسخوف في العلم{، من اختار الوقف 
على العلم كقاؿ إف الراسخين يعلموف تأكيلو كما ىو مختار أكثر أئمتنا فبل يخلو إما أف ننكر 

أك ال ننكرىا بل نجوزىا، إف حصل  قراءة األكثرين كنغلط الناقلين لها لفساد المعنى معها
اإلنكار فهو إنكار لمتواتر كىو خطأ، كإف جوزناىا فقد حصل التداف  في المعنيين كالقصة 

كاحدة كىو كبلـ حكيم ال تداف  فيو، فهل لكل قراءة معنى ال يداف  المعنى الثاني أـ ال؟ كقد 
 خيران . أجيب عن ىذا بأجوبة لم تفد فبينو ذلك بيانان شافيان جزيتم

كقولو تعالى:}ال تتخذكا إلهين اثنين{ إف جعل )اثنين( عطف بياف كما قاؿ أىل البياف فعطف 



[( ىنا، كإف جعل تأكيدان فليس من التأكيد 122البياف موضح أك مخصص ككبلىما منفي)]
النحوم في شيء، كإف كاف صفة أم نعتان فلم يصدؽ عليو شيء من معنى النعت، فما ذا 

 يكوف؟.
_________________ 

[( ػ ىذه قاعدة أغلبية ، أعني كوف عطف البياف موضحان ، كقد ذكر ذلك سعد الدين 122)]
في قولو تعالى: }جعل الٌلو الكعبة البيت الحراـ قيامان للناس{ ذكر صاحب الكشاؼ أف البيت 

 الحراـ عطف بياف جيء بو ال لئليضاح تمت . قاؿ المحشي: فإف قلت: إف النحاة جعلوا
عطف البياف بعد المعرفة لئليضاح قلت ىذا بالنظر للغالب إلى آخر ما في الحاشية تمت 
منقولة من ىامش نسخة من األسئلة الضحيانية بخط شيخنا العبلمة /مجد الدين بن محمد 

 منصور المؤيدم أيده الٌلو تعالى.
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 *كالجواب الثامن عشر:
عالى:}فأسر بأىلك بقط  من الليل كال يلتفت منكم أحد عن تخريج معنىاآلية الكريمة في قولو ت

إال إمرأتك{ كاختبلؼ القراءتين فيها المؤدم إلى اختبلؼ المعنى أنو قد ذكر الزمخشرم كغيره 
 أف قراءة الرف  أقول كأبلغ على البدؿ من )أحد( ىذا في نفس القراءة.

 كأما المعنى ففي إخراج المرأة ركايتاف:
ها معهم كأمر أف ال يلتفت منهم أحد إال ىي فلما سمعت العذاب التفتت إحداىما: أنو أخرج

 فأدركتها حجر.
 كالثانية : أنو أمر أف يخلفها عند قومها لكوف ىواىا معهم فلم يسر بها.

 فاختبلؼ القرائتين إلختبلؼ الركايتين ىكذا أشار إليو جار الٌلو .
ٍو ، ألف الكبلـ كبلـ اللٌ  و كال يصح إختبلؼ الراكية عليو لعلمو بالواق  كعلى ىذا فاإلشكاؿ باؽو

 كصفتو.
 فالجواب من أحد كجهين:

أحدىما: أف يقاؿ إف الٌلو تعالى حكى ما قالوه في شأنهم فتنوع القراءتين على تنوع الركايتين 
 كيكوف من باب قولو تعالى: }سيقولوف ثبلثة رابعهم كلبهم كيقولوف خمسة....الخ{.

باإلستثناء في قراءة النصب اإلسراء التاـ ألنو قاؿ إف موعدىم الصبح كىو كثانيهما: أف المراد 
المطابق لركاية بقاىا عند قومها بعودىا بعد الخركج إلى بعض الطريق كتناسب المصلحة في 



إخراجها لئبل تنذر قومها بخركجو ألف ىواىا ىواىم، فالمعنى اسر بأىلك االسراء التاـ الذم 
كقد علم أنو المأمور بو المفهـو عند نبي الٌلو لوط عليو السبلـ، كيكوف  أمرت بو إالٌ امرأتك،

المعنى بقراءة الرف  أف المراد ال يلتفت منكم بعد الخركج أحد لما علم الٌلو في تركو من 
 المصلحة إالٌ امرأتك فغير منهية ألنو ال ينفعها ترؾ اإللتفات لكونها على طريقة قومها،
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أيضا نكتة كىو أف مجرد اإللتفات غير مؤثر في كقوع العذاب كعدمو عليها، كإنما  كيستفاد منو
[( أم 125المؤثر سوء سريرتها كيكوف معنى الركاية أنها سمعت العذاب فالتفتت ....الخ)]

سمعت مقدماتو، أك سمعت ضجة من لوط عليو السبلـ فالتفتت فرجعت فأصابتها حجر 
 ءتاف في معنى كاحد، كىذا لم أقف فيو على نص لكنو مناسب.كحنيئذ تصير الركايتاف كالقرا

كال مان  من إحداث تأكيل ثالث كما نص عليو أئمة األصوؿ ال سيما في مثل ىذا الذم ىو 
 غير راف  للتأكيلين كتخريج لكبلـ الحكيم على كجو الصحة.

__________________ 
شريف ، كانظر إلى التوجيو الوجيو في [( ػ الحمد هلل كحده ، قف كتدبر ىذا الكبلـ ال125)]

اآليات المتتاليات ، كاجل الطرؼ في تخريج آية اإلسراء، كالتفسير المنير لآلية األخرل كىي 
 قوؿ اهلل عز كجل }ال تتخذكا إلهين اثنين{ ىذا إذا كنت ذا نظر ثاقب كفكر صائب.

 كإالٌ فمن يك ذا فم مريض .... يجد مران بو الماء الزالال
ئت قابلت بين كبلـ اإلماـ عليو السبلـ كبين كبلـ صاحب الكشاؼ كغيره في قولو كإف ش

تعالى}فأسر بأىلك بقط  من الليل{ كبين كبلـ اإلماـ في قولو تعالى }إلهين اثنين{ككبلـ الرضي 
كالزمخشرم يظهر لك البياف كاإليضاح في كبلـ اإلماـ ، فإف الفارؽ أجلى من ابن جبل ، ال 

أبلو ال يعرؼ القمر،أك عاذران ال تراه مقلة عمياء، أال ترل كيف أطاؿ بعضهم  يخفى إال على
الثناء على الزمخشرم في توجيو إالىين ،فهاؾ انظر عبارة اإلماـ كيف حسرت عن ذلك المعنى 
اللثاـ ، كما بينها كبين تلك من التفاكت في الجزالة كإيضاح المقاـ،كقد أبرز اإلماـ صلوات اهلل 

ذه األبحاث الشريفة كاألنظار المنيفة ما بهر األلباب كحٌير األفهاـ ، ككم من عليو في ى
غوامض كعويصات قد طاؿ فيها النزاع في بطوف المؤلفات صيرىا مشرقة البياف ساطعة البرىاف 
، كال غرك فإنها نابعة من عباب العلـو ، كلباب المنطوؽ كالمفهـو الذم اغترفت من افاضتو 

تشفت من فضالتو أعبلـ األئمة،كماذا أقوؿ في كبلـ اإلماـ القائم بحجة اهلل علماء األمة،كار 
على األناـ ،كالمجدد لدين اهلل اذا أشرفت على اإلنهداـ،ككذلك أىل بيت النبوة لم يزؿ اهلل 



تعالى يقيم لؤلمة في كل قرف من يكشف عنهم الغمة،كيجلو غياىب الظلمة،إف هلل عند كل 
الخ، فماذا يقاؿ في كبلـ عليو مسحةه من العلم …ـ كليان من أىل بيتي بدعة يكاد بها اإلسبل

الرباني،كجذكةه من الكبلـ النبوم، صلوات اهلل على صاحبو كعلى آلو المطهرين من ذريتو 
كأقاربو.تمت من سماحة موالنا العبلمة مجتهد العصر / مجد الدين بن محمد بن منصور 

 مو.المؤيدم أيده اهلل تعالى كنف  بعلو 
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كأما قولو تعالى: } كالراسخوف في العلم يقولوف آمنا بو{ فالمختار عند أئمتنا عليهم السبلـ 
كاختاره الزمخشرم: أف الراسخين في العلم يعلموف تأكيلو كىو على قراءة الوقف عليو، كقد 

وعان إلى قاعدة أشار إلى المعنى الثاني كىو الوقف على الجبللة ثم اإلبتداء كجعلو مرجوحان رج
العدؿ كالحكمة في أف الٌلو ال يخاطب المكلفين بما ال يفهموف ، ككوف قولو تعالى: }ىن أـ 
الكتاب{ يعني يرد المتشابو إليها ، كمعنى الرد ىو تأكيلها بما يطابق معنى المحكم كم  صحة 

 تأكيلها، فحينئذ قد علموه .
يوافق قراءتي الوقفين معان ، قد سمعنا عن كبقي الكبلـ فيما السؤاؿ عنو كىو المعنى الذم 

بعض مشائخنا كبلمان فيو توفيق المعنيين بالقراءتين كىو أف الوقف على الجبللة ال يستلـز عدـ 
اإلرتباط بما بعدىا كإرادة الفرؽ بين علم الٌلو كعلم الراسخين في العلم ألف األكقاؼ راجعة إلى 

س اآلم كاإلرتباط حاصل كما في قولو تعالى:}رجاؿ التبلكة كىي سماعية حتي أنها تفصل برؤك 
ال تلهيهم تجارة كال بي ..... الخ{، فإنو مرفوع على أنو فاعل لما قبل الفاصلة ، كىاىنا يكوف 

 من باب العطف ، كجملة قولو تعالى:}يقولوف آمنا بو{ حالية على ىذا الوجو.
فين متواترين توقيفين في الجملة، فيجوز كفائدة الوقف الفرؽ بين العلمين ، كيؤيد ىذا كوف الوق

 القراءة بهما معان، كال تنافي.
ككجو آخر كىو أف المعنى كما يعلم تأكيلو إال الٌلو أم تماـ الحكمة في إنزالو كالتكليف بو، ألنو 

من تماـ التأكيل كالراسخوف في العلم يعلموف تأكيلو برده إلى المحكم كتأكيلو لما يطابقو ، 
كما يعلم تماـ الحكمة في إنزالو إال الٌلو كالراسخوف في العلم يقولوف آمنا بو  فكأنو قاؿ:

 كيردكنو إلى المحكم كما أمركا.
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كلئلماـ يحي عليو السبلـ كبلـ بسيط متين في معنى اآلية حكاه في مشكاة األنوار يحصل منو 
ئغ فيتعلق بالمتشابو كيبتغي أف معنىاآلية أنزؿ عليك الكتاب فيو محكم كمتشابو، فأما الزا

[( كيصدقوف بأف الجمي  حق كصدؽ، 129تأكيلو، كأما الراسخوف فيؤمنوف بو على ظاىره)]
كيكوف قولو: }كما يعلم تأكيلو إال الٌلو{ جملة معترضة بين الكبلمين ىذا محصلو من كبلـ 

 طويل ، كىو كجو كجيو مناسب للمعاني العربية.
ٌلو ال تتخذكا إلهين اثنين {، فبل يصلح إال للتأكيد ال غيره كأما قولو تعالى: }كقاؿ ال

[( 132[( معنى اللفظ األكؿ م  زيادة، كىذا كإف كانت القاعدة العربية أنهم)]131لتضمنو)]
ال يجمعوف بين العدد كالمعدكد إال من الثبلثة فصاعدان لعدـ النصوصية في الجم  على المرتبة 

خبلفو في المفرد كالمثنى فالمرتبة مستفادة من العدد لكنو يراد المرادة كإفادة الجم  إياىا ب
باإلفراد كالتثنية الداللة على شيئين الجنسية كالمرتبة، فإذا قلت: )إنما ىو رجل( تردد بين 
المعنيين الجنس كالوحدة، فإف كاف الملحوظ إليو ىي الوحدة أحتيج إلى تأكيده بقولك: 

ال امرأة، كىاىنا كذلك المعنى المساؽ لو الكبلـ ىو إثبات  )كاحد( ليرف  إيهاـ إنما ىو رجل
الوحدانية فاحتيج إلى التأكيد بإثنين ألنو في سياؽ نفي، كمثلو في اإلثبات إنما ىو إلو كاحد 

 سواء ىذا معنى ما ذكركه.
__________________ 

تمت سماعان عن [( ػ أم على ظاىر ما يراد من اإليماف بأنو حق من عند الٌلو تعالى. 129)]
 شيخنا الحجة/ مجدالدين المؤيدم أبقاه الٌلو تعالى.

[( ػ تضمنو مصدر مضاؼ إلى مفعولو ، كالمعنى أنو قد تضمنو اللفظ األكؿ كزيادة. 131)]
 انتهى نقبلن عن خط شيخنا الحافظ مجتهد العصر/ مجدالدين المؤيدم أبقاه الٌلو تعالى.

قاؿ :بل ىو تأكيد كإف كاف ال يصلح للتأكيد كال غيره في [( ػ كأف اإلماـ عليو السبلـ 132)]
ظاىر قاعدة العرب ألنهم ال يجمعوف بين العدد كالمعدكد.. الخ لكنو يراد باإلفراد..الخ ، كفي  

كبلـ الرضى أنو من الوصف التأكيدم ككبلـ الزمخشرم يحتمل أف يكوف كصفان للتأكيد أك 
ـ عليو السبلـ فظاىره أنو توكيد محض ، كلكن يمكن أف يكوف تأكيدان محضان ، كأما كبلـ اإلما

يكوف عند اإلماـ من الوصف التأكيدم ألف القصر في قولو: فبل يصلح إال للتأكيد ال غيره 
قصر قلب ال حقيقي، ألف المخاطب كىو السائل في حكم المنكر أف يكوف للتأكيد ، 

ابات على ىذه السؤاالت مكبه على فصلوات الٌلو على ىذا اإلماـ فلو أنو كاف في حاؿ الجو 
النظر في البسائط من المؤلفات لكاف إيراد مثل ىذا التحقيق الذم تقصر عنو أرباب اإلمعاف 

كالتدقيق غاية الغايات كنهاية النهايات ، فكيف كىو في حاؿ تذىل فيها األحبلـ ، كتزؿ 
لحنيف من أىل الزيغ راسخات األقداـ من مقاسات الجهاد كمعانات السداد حياطة للدين ا



كالتحريف . تمت من موالنا ك شيخنا المجتهد / مجد الدين بن محمد المؤيدم أيده الٌلو 
 تعالى .
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 ( السؤاؿ التاس  عشر )قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ:19)
قولو تعالى: }ارأيتك ىذا الذم كرمت علي.. الخ{ ما إعرابها؟ كىل ىي من رؤية القلب أـ 

محل الكاؼ؟ كىل ىي كالكاؼ الداخلة على الفعل تتصرؼ بإعتبار المخاطب أـ  البصر؟ كما
ال؟ كىل التاء ال تتغيرعن الفتح؟ ككيف أصلها قبل دخوؿ الهمزة؟ كىل معناه بعد دخوؿ الهمزة 

عند كجود الكاؼ كهذه اآلية؟ كعدـ الكاؼ نحو }ارأيت الذم يكذب بالدين{ كاحد أـ 
 . مختلف؟ فبينوا ذلك كأكضحوىا

كقولو تعالى: }إف السم  كالبصر كالفؤاد كل أكلئك كاف عنو مسؤالن{ ىل المراد بكل أكلئك 
أك غيرىا ؟ كًلمى أفرد الضمير في )عنو(؟ كبينو إعرابها  -فهو مشكل  -الثبلثة المتقدمة 

 كضمائرىا.
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 *الجواب التاس  عشر:
رابها فالهمزة لئلستفهاـ اإلنكارم. عن قولو تعالى :}أرأيتك ىذا الذم كرمت علي{ أما إع

[( ضمير 135ك)رأيت( من أفعاؿ القلوب ال من رؤية البصر فاعلو تاء المخاطب، كالكاؼ )]
آخر للمخاطب يؤتى بو في لغتهم للتوكيد في الخطاب فبل محل لو من اإلعراب، كيثنى كيجم   

أخبرني عن ىذا الذم كرمتو كما في قولو تعالى: }قل أرأيتكم{ ، ك)ىذا( مفعوؿ بو ، كالمعنى 
علي أم فضلتو لم كرمتو كأنا خير منو، فاختصر الكبلـ كال فرؽ بينو كبين المجرد عن الكاؼ 
إال بالتأكيد كعدمو، كأما التاء فلعلها ال تتصرؼ إال م  عدـ الضمير الثاني، كلعل المفعوؿ 

يحكم بحذفو للعلم بو كما  الثاني سد مسد االستفهاـ المقدر أعني قولو: )لم فضلتو علٌي( كقد
في قولو تعالى: } أرأيت الذم ينهى{، كنحوه ، كيظهر لي أف قوة اإلنكار بالتأكيد مشعرة 

باستعظاـ المستفهم عنو المستنكر عند المتكلم منبىء عن الداء الدخيل كىو الكبر المنطوم 
ؾ ىو في إنكار عليو ، كىذه نكتة تناسب ما قالوه من تأكيد الحكم عند اإلنكار لكن ىنا

المخاطب، كىنا في إنكار المتكلم، كيمكن حملو على إنكار المخاطب المفهـو عند المتكلم، 



كيستفاد منو نكتة أخرم كىي إرادة العناد كفعلو الذم ىو حقيقة التكبر لمصير المعنى كأنو 
 قاؿ: ىذا الذم

عدكىا في كفر  أمرت بو، كصارعندؾ المصلحة فيو عندم خبلفو ، كىو أحد األكجو التي
إبليس لعنو الٌلو، ألنو لم يكن منو في الظاىر إال ترؾ كاجب م  تنبيو النص على أنو استكبر 
 كتكبر كىو مفتقر إلى الفعل فذلك قولو ىذا المنبئ عن خبث طويتو لعنو الٌلو، كالٌلو أعلم.

_________________ 
أمل كبلـ اإلماـ صلوات اهلل تعالى [( ػ الحمد هلل كصلى اهلل على رسولو كآلو كسلم ، ت135)]

عليو إٍف كاف لك إلماـ بهذا المقاـ الذم طاؿ فيو الخطاب كتصاٌكت عنده الركاب ، كانظر إلى 
أطراؼ الخبلؼ في مغني ابن ىشاـ كحواشيو ، كشرح نجم الدين الرضي، كإلى بياف اإلماـ لما 

ت ما لم تحصلو مفترقات العبارات يختاره بأجلى بياف كأبهى برىاف في ىذه العبارة التي حٌصل
في تلك األمهات ، كأدمجت ىذه النكات التي أغار غورىا كأنار نورىا كصلى اهلل كسلم على 
محمد كآلو كسلم.تمت نقبلن من خط السيد العبلمة المجتهد/مجد الدين المؤيدم رضي اهلل 

 عنو.
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ك كاف عنو مسؤالن{ فبل إشكاؿ كأما قولو تعالى: }إف السم  كالبصر كالفؤاد كل أكلئ
 [( ألف )أكلئك( إشارة إلى السم  كالبصر كالفؤاد كما في قوؿ الشاعر:138فيو)]

 ذـ المنازؿ بعد منزلة اللؤم * كالعيش بعد أكلئك األياـ
[( لػ)مسئوؿ( }كالمغضوب عليهم{، كالمعنىكل 139ك)عنو( في موض  الرف  بالفاعلية)]

فأفرد ضمير )عنو( لرجوعو إلى كل كاحد ، فقد ظهر إعراب اآلية كاحد منها كاف مسئوالن عنو 
كىو أف السم  كالبصر كالفؤاد أسماء إف كخبرىا الجملة بعدىا }كل أكلئك ..الخ{ كارتفاع 

)كل( على اإلبتداء، كمحل )أكلئك( الجر باإلضافة، ك)كاف( من األفعاؿ الناقصة اسمها فيها 
منصوب بالخبربة لها، كالجار كالمجركر محلو الرف  [( شأف، كخبرىا )مسئوؿ( 140ضمير)]

 على الفاعلية لػ)مسئوؿ( ، كالٌلو أعلم.
___________________ 

[( ػ كجو السؤاؿ عن ىذا أنو أشكل إعرابو ، ألف الجار كالمجركر إذا كاف مرفوعان 138)]
ظر على كبلـ بالنيابة عن الفاعل لم يصح تقدمو ، إذ الفاعل كما في حكمة كذلك ، كلهذا ن

 جار الٌلو الزمحشرم في الكشاؼ كقد اختلف في توجيهو على أقواؿ:



أحدىا أنو مرفوع بمضمر يفسره الظاىر كيكوف المفسر خاليان عن الفاعل إذ ليس فعبلن ، كأما 
 الفعل فبل يجوز ألصالتو في العمل ، كاعترض بمخالفتو للنقل كالقياس.

 ضمير بعده في الصفة.ثانيها أف يقاؿ حذؼ الجار كاستتر ال
 ثالثها أنو ىنا يجوز تقدمو ألنو ال يلتبس بالمبتداء إذ ىو جار كمجركر.

رابعها أف يكوف مسندان إلى المصدر المدلوؿ عليو باسم المفعوؿ كىو مستقيم، لكن ال يكوف  
كبلـ صاحب الكشاؼ عليو صحيحان ، كقد أفاده اإلماـ عليو السبلـ بقولو كاف مسئوالن عنو 

 ٌلو الموفق.كال
 تمت من موالنا مجتهد العصر/ مجد الدين المؤيدم حفظو الٌلو تعالى.

[( ػ على مذىب الزمخشرم كالشيخ عبد القاىر أف النائب فاعل كما ىو معركؼ 139)]
 .تمت نقبلن من موالنا مجتهد العصر /مجد الدين بن محمد المؤيدم أيده اهلل تعالى.

ـ اسم كاف ضمير شأف كلم يشترط تفسير الجملة ، كىو [( ػ جعل اإلماـ عليو السبل140)]
مذىب الفراء من النحويين كما حكي عنو أنو أجاز )كاف قائمان زيد( على أف قائمان خبر لكاف 
كاسمها فيها ضمير شأف ، كزيد فاعل قائمان.انتهى امبلء شيخنا المولى مجتهد العصر/مجد 

 الدين المؤيدم أيده الٌلو تعالى.
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 ( السؤاؿ العشركف )قاؿ رضي الٌلو عنو( :20)
كىذه أسئلة فقهية حادثة محتاج إليها كالمقصود الجواب بكبلـ أىل المذىب في ذلك م  

 نصب األدلة في ذلك.
 سؤاؿ منطوم على أطراؼ كذلك في الشركة العرفية:

ان كماالن كغير ذلك، الطرؼ األكؿ: إذا مات الميت كترؾ أكالدان ذكوران ك إناثان كترؾ دراىم كأثاث
ثم تزكج اإلناث بعد موت أبيهن، كلم تحصل قسمة مدة من الزماف قدر عشر سنين أك أكثر، 
كاألكالد الذكور تصرفوا بالدراىم ىذه كغيرىا، كباعوا كاشتركا كسافركا كتعبوا كحصلوا أمواالن 

ر في البلد، ثم بعد جزيلة، كاإلناث م  ذلك مزكجات يػىبىرىن إخوتهن بما جرل بو العرؼ من الب
ىذه المدة طلب اإلناث نصيبهن فما ىو الذم يقسم ؟ىل ما ىو حاصل اآلف في يد األخوة، 
أك ما تركو كالدىم فقط ؟ كىل القوؿ قولهم فيما تركو كالدىم لثبوت أيديهم عليو أـ ال؟ ك ىل 

أف من تركت يفترؽ الحاؿ بين أف يكوف األخوة يبركف أخواتهم بشيء مما جرت بو العادة من 
 ميراثها عند إخوتها فلها البر في ضيافة أكنحوىا أـ ال؟.



الطرؼ الثاني في األب: إذا نشأ ابنو ككاف الوالد يبي  كيشترم في شيء قليل فعاكنو الولد 
كاستقل باألمور كحصل بسبب عنايتو ماؿ كثير م  مشارفة كالده لو كمعاكنتو، ثم مات األب 

 ماؿ المذكور ألف معو إخوة قاصرين؟.فكم يستحق األبن ىذا من ال
الطرؼ الثالث: إذا مات ميت كترؾ أكالدان ذكوران كإناثان كلم يترؾ لهم إالٌ شيئان قليبلن فتسبب 
الذكور بالبي  كالشراء كالسفر حتى حصل لهم أمواؿ كثيرة، ثم أرادكا القسمة، فكم يستحق 

يستحق اإلناث شيئان مما كسبو أخوتهن أـ اإلناث م  أف لهم شيئان من التركة اشتركوا فيو فهل 
 ال؟.
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الطرؼ الراب : إذا تكافأ األخوة في األعماؿ مثبلن م  كوف معهم تركة يعملوف فيها ، كاكتسبوا 
أمواالن فهل تستحق الزكجات نصيبان في المكتسب أـ ال؟ كىل يستحق أكالد أحد األخوين شيئان 

 ال؟ لو كاف لو أكالد كاآلخر فردان أـ
الطرؼ الخامس: لو مات ميت كترؾ أكالدان ذكوران كبعضهم بالغوف كبعضهم صغار ، فتصرؼ 
الكبار في التركة كاكتسبوا كسوبات كعمركا عمائر ىل يستحق الصغير شيئان من المكتسب م  

 عدـ عملو أـ ال؟ كىل يرج  بما أتلفوه من الغبلت أـ ال؟.
أموالهن تحت يد أرحامهن فيستغلونو بالحرث الطرؼ السادس: في اإلناث البلتي تركن 

كالزراعة كغيرىا، كيتلفوف أعيانان كمناف  م  ظنهم الرضا من اإلناث كعلم اإلناث بذلك، 
كأرحامهن م  ذلك يبركنهن بما جرت بو العادة من البر بين األرحاـ، ثم ماتت األنثى فطالب 

؟ كىل يفترؽ الحاؿ بين أف تطالب كرثتها بغلة األمواؿ فهل يجابوف إلى تلك الدعول أـ ال
األنثى أك كرثتها؟ كىل ثمة فرؽ بين األعياف كالمناف  ؟ كىل زراعة األرض استهبلؾ منفعة أـ 
عين؟ ككيف يكوف تقدير الغلة إذا لزمت ؟ ىل ال بد من بينة على قدر معركؼ أنو قد بذر بو 

ركة العرفية ىل يفترؽ الحاؿ بين الماؿ أـ موكوؿ إلى نظر الحاكم ؟ ثم تكافؤ األعماؿ في الش
قليل العمل ككثيره أـ ىي على سواء كإف قل العمل كعمل انثى ال يساكم نفقتها ، كعمل ذكر 

 يسافر للتجارة إلى المواض  البعيدة فالمطلوب بياف ىذه األطراؼ.
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 *الجواب العشركف:
شركة العرفية على قاعدة أف ىذا السؤاؿ قد اشتمل على أطراؼ كال بد من بياف معنى ال
 المذىب الشريف اعزه الٌلو تعالى حتى يتضح ما ينبني عليها .

فالشركة العرفية عندىم معناىا التكافؤ في األعماؿ بحيث يسد كل كاحد من الشركاء في نوع 
من العمل تتم لهم المصلحة بالمجموع سواء استول محصولهم أك اختلف، كسواء كانوا أخوة 

رجعها عندىم إلى شركة األبداف، لكنها ال تفتقر إلى عقد إذا جرل عليها رضى أك غيرىم ، فم
منهم بالتساكم في المستفاد ، كقاعدتهم أف العرؼ الجارم كالشرط المنطوؽ بو، كالعرؼ باب 

من أبواب الشرع معموؿ بو ما لم يصادـ نصان كال نص ىنا، كقد قاؿ صلى الٌلو عليو كآلو 
لمسلموف فهو عند الٌلو حسن (( فلهذا قالوا يستوكف في الربح كسلم: )) ما استحسنو ا

كالخسراف، كللمتوكل على الٌلو إسماعيل بن القاسم عليهما السبلـ في ىذا كبلـ جيد يؤيد ما 
ذكرناه كعللو بأف التساكم ىو العدؿ المأمور بو، كاستدؿ عليو بقولو صلى الٌلو عليو كآلو 

ك على المسجد ((، كىذا ينبغي أف يحمل عندىم على أف كسلم: )) إنما رزقت بمواظبة أخي
 محافظة المسجد فيها نوع من طلب المعيشة، كإال فبل شركة لعدـ العمل .

إذا تقرر ىذا فقد استحسنا كأفتينا بذيوؿ لهذا األصل قضى بها النظر كالدليل كيمكن تخريجها 
 ادة.ألىل المذىب من جعلهم المناط العرؼ المستفاد من التراضي ع
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* منها أف للذكر مثل حظ األنثيين لئبل يزيد الفرع على األصل في قسمة األصل كالفرض 
الشرعي، كلكن إنما يكوف ذلك م  جرم العرؼ كما ىو جار في بعض الجهات كذلك ألف 
دخولهم في الشركو م  كوف العرؼ رضا بالنقص كالزياده، كإف كاف كبلـ أىل المذىب يأباه 

   إلى أصل من أصولهم.لكنو راج
[( من المستفاد فكأنهم أيجراء فيها، إذ لوال ىي لما 141* كمنها أف التركة تأخذ حصتها )]

نمى المستفاد ذلك النمو فيقسم األصل على الفرائض الشرعية كتنضم إليو حصتو من 
ساكم المستفاد المسمى بالشركو، كالباقي يقسم بين السعاه لجرم العرؼ بأنهم اليرضوف الت

 في األصل حيث ال تكوف التركو بينهم على سوآء في الفريضو.
* كمنها أنو لو كق  الربح كالخسراف معان كأف يبيعوا ماالن من األصل م  كجود األرباح في التجاره 
مثبلن فإنو يقدـ من الربح جبر األصل، إذ لو كاف باقيان النتقص الربح بقدره، كلعدـ معرفة الرضا 

 أحدىم دكف اآلخر أك زيد من اآلخر الذم ىو المناط في ىذه الشركو. في إتبلؼ نصيب



_________________ 
[( ػ كقد قدرىا اإلماـ رضواف الٌلو عليو بنصف المستفاد كإف كاف التركة تقـو بذلك ، 141)]

نص على ذلك في جواباتو كعمل على ذلك األئمة كالحكاـ من بعد اإلماـ في أرض اليمن 
.تمت من موالنا المجتهد/ مجد الدين بن محمد المؤيدم أيده اهلل تعالى كنف  كالٌلو الموفق

 بعلومو.
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* كمنها أف ما استفاده أيهم ال بسعي أك غرمو حصتو لو كعليو كأركش الجنايات كالمهور داخبلن 
 كخارجان، كىذا يمكن أخذه من كبلـ أىل المذىب.

تركو يشاركن في السعي إلى تاريخ تزكيجهن، ثم * كمنها أف النسوة المشاركات في أصل ال
 ينقط  من المستفاد المتأخر لبطبلف التكافؤ.

* كمنها أف الصغار كأكالد اإلخوة يشاركوف في المستفاد لكن من سن البلوغ ال ما قبلها فنفقتو 
 تقاـك سعيو كىو العرؼ في بعض الجهات، فإف اختلف عيًمل بحسبو.

ن في السعي إف جرل عرؼ بذلك كإال فبل مالم يجبرف، ككل ىذا * كمنها أف الزكجات يشارك
يمكن أخذه ألىل المذىب، إما نصان أك عمومان أك تخريجان، كإال فهو غاية العدؿ الممكن الذم 

 أمر الٌلو بو.
 فإذا عرؼ ىذا أمكن رد تلك األطراؼ إليو.

و المخلفو إذ ال شركة أما الطرؼ األكؿ: فليس لئلناث البلتي تزكجن إال نصيبهن من الترك
كالتكافؤ الٌلهم إال أف يعرؼ انهن لم يدعن النقود كنحوىا إالٌ إلرادة الربح أخذف حصتهن من 
نصيب التركو ال من نصيب السعاة، كأما في القدر فبل إشكاؿ أف القوؿ قولهم فيما ىو أصل 

أما ما سلموه من كمكتسب كفي قدره ألف اليد لهم ما لم يخالفوا ظاىرا قد أقركا بأصلو، ك 
ضيافة كزيارة كنحوىما مما جرل بو العرؼ فإنو صلة كاجبة إلى حد ما يجرم بو العرؼ كما زاد 

 البأس بحسابو لهم إذا عرؼ أنو في مقابل شئ.
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كأما الطرؼ الثاني فيقاؿ قد صار الولد شريكان لوالده من عند سعيو م  بلوغو تلك السن 
ده من ذلك التاريخ فيما ىو نصيب السعاة ال في األصل، فيقسم فيشارؾ كالده فيما استفا



األصلي بين الورثة على الفرايض الشرعية لقاصر كبالغ كيتبعو في القسمة كذلك ما استفاده 
األب إلى تاريخ بلوغ كلده تلك السن إلنو خاص بو، ككذلك يتبعو في القسمو حصة التركو من 

لى الفرائض، كأما نصيب السعاة فيقسم بين األب السعي، ىذه الثبلثو األصناؼ تقسم ع
ككلده، كيقسم نصيب األب بين كرثتو أيضان ، كىذا على فرض أف األب قد توفي فإف كاف األب 

 حيان فليس للولد اال الحصة المذكورة من السعي كالباقي ملك األب.
بلت كلو في كأما الطرؼ الثالث فنقوؿ: نعم يستحق اإلناث نصيبهن من السعي إف كن عام

 البيت إذ لم يتم لهم عملهم اال بعملهن فالشركة حاصلة.
كأما الطرؼ الراب  فالزكجات يستحققن نصيبان من السعي م  جرم العرؼ بذلك أك حصوؿ 

اإلكراه على العمل، كإف لم يحصل أيهما فبل لنص أىل المذىب أف المرأة إذا عملت في بيت 
 ؼ أكإكراه، كأما أكالدىم الصغار كالكبار فقد مر بيانو.زكجها لم تستحق أجرة إال لشرط أك عر 
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كأما الطرؼ الخامس فنقوؿ: يستحق الصغار الذين لم يسعوا نصيبهم من األصل على الفرايض 
الشرعية، كيتب  األصلي حصة التركة من المستفاد الغير، كاما نصيب السعاة فبل شي لهم فيو، 

يقدر لو غبلت نصيبو كيحسب عليو نفقتو حيث كأبوه قد  كما اتلف من غبلت نصيب الصغير
مات كإال فنفقتو عليو، كىذا م  عدـ الشركة بينو كبين الكبار كأما م  الشركة فتسقط نفقتو في 
مقابل عملو كيأخذ من المستفاد حصة نصيبو في التركة المن حق السعاة، كمخالطة القاصرين 

لطوىم فإخوانكم كالٌلو يعلم المفسد من المصلح{كإف  قد كرد بها القرآف قاؿ تعالى }كإف تخا
 كانت نصان في شركة األمواؿ كما يقتضي بو سبب النزكؿ لكن العاـ اليقصر على سببو.

كأما الطرؼ السادس في اإلناث االٌتي تركن أموالهن تحت أيدم أرحامهن فزرعوا كحرثوا بظن 
 الرضا ...الخ ، فيستغلونو بالحرث كالزراعة ...الخ.
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فنقوؿ: ظن الرضا اليرف  إال اإلثم فقط ، كأما الضماف فبحالو ، كالعبرة باإلنكشاؼ، فم  
إنكشاؼ الرضا يعمل بحسبو ىل رضا بالزرع كيردكف لهن الغبلت ؟ فهذه إباحة مناف  الرجوع 

كيرجعن لهن بعد الزرع كال للوارث إف كاف البذر منهم ، فإف كاف البذر من ملكهن فإباحة أعياف 
ككارثهن م  البقا الم  التلف ، كأما م  إنكشاؼ عدـ الرضا فالضماف الـز بكل حاؿ سواء  



كاف من باب األعياف أك من باب المناف  ، ألنو يلحق بالغصب ، كاليقاؿ: فقد قالوا إف األصل 
في المناف  عدـ العوض ألنا نقوؿ: ذلك مبني على اإلذف في اإلستعماؿ كإنما اختلفوا أىل 

بأجرة أكبغيرىا، كأما م  عدـ اإلذف فهو يرج  إلى ضماف الغصب كىو يصير غاصبان كإف لم ينو 
 ، لكنو ىنا ال أجرة إف لم يستعمل لعدـ منعهن منو، فإف منعوىن فكالغصب من كل كجو.

كأما رجوع الوارث بالغبلت فتسم  دعواه كيعمل بالظاىر كالعرؼ الجارم من قراين الرضا ما لم 
كوت محمل غير الرضا من حياء أك إكراه أك نحوىما، فإف كاف العرؼ عدـ رجوعهن يكن للس

حكم بو ، كإالٌ حكم للوارث بالرجوع ، ككذلك الرجوع لهن م  العرؼ بعدـ الرجوع م  ظهور 
 مايثبت المسامحة، كمرج  ىذا إلى الدعاكم فمن الظاىر معو فالقوؿ قولو م  يمينو .

لعاده فقد سبقت اإلشارة أف ذلك من باب الصلة الواجبة ، كىو كأما إبرارىن بما جرت بو ا
 يحـر العوض في مقابلة الواجب .
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كأما تقدير الغلوؿ اذا احتيج اليو فطريقو تقدير عدلين خبيرين يسقطاف سني الخيلف كيقدراف 
لين في سني الصلح بالوفا كالنقص بغالب الظن كقيم المتلفات ، كقد كرد النص بتقدير العد

 الجزاء في الحج في قولو تعالى }يحكم بو ذكا عدؿ منكم{.
 كسألتم: ىل ثمة فرؽ بين األعياف كالمناف  ؟ .

فم  عدـ اإلذف الفرؽ بينهما، كإنما يفترؽ الحاؿ م  اإلذف ، ففي المناف  األصل عدـ العوض 
 كفي األعياف األصل العوض.

 ن؟.كسألتم: ىل زراعة األرض استهبلؾ منفعة أك عي
كقد أشرنا إلى أنو إف كاف البذر من المستعمل فاستهبلؾ منفعة، كإف كاف من ملك رب األرض 

 فاستهبلؾ عين.
 كسألتم: عن قلة العمل ككثرتو ىل يستوكف في المستفاد؟، كعمل أنثى م  ذكر لو محصوالت .

رضا  فالمختار للمذىب اإلستواء ألف إستمرارىم على الشركو م  علمهم بنقص عمل البعض
بالتساكم ، كلحديث ))إنما رزقت..الخ (( ، كقد أشرنا إلى ما اخترناه من التنصيف لؤلنثى م  
جرم العرؼ بو ، كقد نٌظر بعض العلماء التفضيل على قدر السعي، كالصحيح أف ال تفضيل 
بذلك إال لعرؼ ردان للكل إلى المناط، كىو التراضي المستفاد من العرؼ العاـ أكالخاص ، 

 و أعلم.كاللٌ 

(1/92) 



 

 ( السؤاؿ الواحد كالعشركف )قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ:21)
في أمواؿ بجنب قرية لم تزرع مدة من الزماف للخوؼ بينهم كبين غيرىم، ثم أرادكا زرعها م  
ثبوت يد أىل القرية على الماؿ بالمن  لغيرىم كالنسبة إليهم كتعارؼ أىل جهاتهم أنها ألىل 

ف أىل القرية على قسمتها بعضهم ادعى أنها تكوف قسمة الماؿ على جدكدىم القرية، ثم اختل
األكلين كىم مثبلن خمسة أبيات آؿ فبلف كآؿ فبلف.... الخ، كبعضهم قاؿ على عدد رؤكس 
الذكور إٍذ بعض األبيات قد قٌلوا كبعضهم قد كثركا، كبعضهم قاؿ تكوف القسمة على ذكر 

ة ىل على الجدكد أك على رؤكس المدعين؟، كالمدعوف كأنثى، فكيف تكوف القسمة الشرعي
ىل يدخل البطن الساقط م  كجود من يسقطو أك تكوف على قدر التوارث بين البطوف؟ 

كالجمي  مقٌركف أنو ملك آلبائهم األكلين، كال يعلموف كيف ىو بينهم، فبٌينوا ما الحكم الشرعي 
 في ذلك؟.

 *الجواب الواحد كالعشركف:
اؿ: أنو يقسم ما فيو النزاع بين متنازعيو على الرؤكس، كال فضل إال لبينة أك عن تلك األمو 

إقرار، كمن اإلقرار تصادقهم أنو بالتوريث، فيترتب عليو سقوط البطن األسفل كالتنصيف للبنات 
المدليات بأب كالتربي  كالتثمين للزكجات المدليات بزكج، كأما م  عدـ الطريق الشرعية على 

تسوية مطلقان إلستواء اليد كال مخصص لتفضيل البعض على البعض، كقد نصوا على التوريث فال
 ىذا في الدعاكم في اختبلط األمواؿ كجعلوا من االختبلط االلتباس.
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 ( السؤاؿ الثاني كالعشركف: )قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ:22)
لـو أف نصيب أخواتو في جرت عادة كثير من القبائل بوقف جربة لمسجد أك نحوه، كمن المع

ذلك الموض  كسكتت األخوات ىل يصح كقفو جميعان كيعاكضن من غيره أـ ال يصح إالٌ في 
نصيبو؟ م  أف الوقف المشاع مضطرب عند األكثر ككقف العواـ ال شك أنو كذلك كلم ينقل 

 عن أحد القوؿ بعدـ الصحة فما المقرر على كبلـ أىل المذىب؟.
 ركف:*الجواب الثاني كالعش

أف الوقف صحيح نافذ في نصيبو ال غير لعدـ الملك فيما سواه الذم ىو شرط الوقف، 
كالتعويض بمراضاة جديدة ال توجب مصير الحر كقفان إذ الممٌلك ىو القسمة كلماَّ تق ، 
كالمقرر صحة كقف المشاع كيقسم، كالدليل على صحة كقف المشاع حديث عمر بن 



و عليو كآلو كسلم: إني أصبت ماالنلم أصب مثلو قط، كإني أريد الخطاب إذ قاؿ للنبي صلى اللٌ 
أف أتقرب بو إلى الٌلو تعالى. فقاؿ عليو السبلـ: )) حٌبس األصل كسٌبل الثمرة(( م  أف السهاـ 

 التي ملكها عمر من جملة أرض خيبر ككانت مشاعة دؿ على صحة كقف المشاع.
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 ؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ:( السؤاؿ الثالث كالعشركف: )قا23)
رجل متوؿ لمسجد فنقض مطاىير الماء كما يتعلق بو فانفتح عمل كثير حتى احتاج إلى دراىم 

كال غلة للمسجد موجودة تقـو بذلك جميعان كالرجل فقير، ىل يجوز أف يبي  شيئان مما ىو 
ضان كال غير موقوؼ على المسجد أـ ال يجوز؟ فماذا يفعل الناقض كىو غير متعد كلم يجد قر 

 ذلك؟.
 *الجواب الثالث كالعشركف:

أف م  حصوؿ الظن بكماؿ اإلصبلح كالناقض غير متعد فبل إثم عليو، كال يلزمو الضماف م  
فقره، كأما بي  كقف المسجد إلصبلح المطاىير فإف كاف كقفان على المسجد كالمطاىير جاز 

 حده لم يجز.إف اتحد الواقف، فإف اختلف أك كاف الوقف على المسجد ك 
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 ( السؤاؿ الراب  كالعشركف: )قاؿ رضي الٌلو عنو(:24)
إذا صارت عادة أىل الببلد أف الولي ال يزكج المرأة إال بتسليم دراىم من الزكج للولي م  كونها 
بالغة كقد نص أىل المذىب أف ذلك رشوة إف امتن  من التزكيج إالٌ بها كقد لعن الرسوؿ صلى 

[(، فما يكوف حكم الزكج المعطي إف لم يمكنو 144كآلو كسلم الراشي كالمرتشي )]الٌلو عليو 
 التوصل إلى التزكيج إال بذلك؟ فما المخرج في ذلك م  عمـو البلول بو؟.

 
 *الجواب الراب  كالعشركف:

ال شك أف أىل المذىب قد نصوا على أنها رشوة محرمة، كنصوا أيضان على تحريمو على 
وع إليو لشموؿ الحديث، كعمموا الحكم، فبل مخرج على ظاىر كبلمهم للداف  الداف ، كالمدف

إالٌ إذا أغمض عن مناقشة الولي كمماكستو بحيث ال يلجئو إلى حد اإلمتناع إالٌ بها، كيكوف 
التسليم إبتداءن بالرضا كطيبة النفس، كإف كاف قد نص بعض العلماء على جواز أخذ ما يلحق 



لمختار خبلفو، كذكر المنصور بالٌلو عليو السبلـ كأبو جعفر كغيرىما الولي غضاضة بتركو كا
جواز دف  األجرة للحاكم ليحكم بالحق فيما ىو مجم  عليو، ألنو توصل إلى حقو كاإلستفداء 
ال في المختلف فيو ألف حكم الحاكم باطل لبطبلف كاليتو بظهور اإلرتشاء، كىذا الكبلـ إنما 

دفوع إليو فيحـر إتفاقان فلهذا كاف قدحان في الحاكم، ككبلـ المنصور ىو في الداف  كأما في الم
بالٌلو جيد، كيقاؿ في كلي عقد النكاح ىكذا ألف العدالة غير شرط، كقد فصل الفقيو يوسف 

ىذا البحث في الثمرات تفصيبلن عجيبان، كذكر الخبلفات كلكنها غائبة عنا، ككثير من المفرعين 
 قد ذكركه كىو الراجح.

 إف قيل: ىذا توصل إلى المباح بما صورتو صورة المحظور.ف
__________________ 

 [( ػ كالرائش: ىو المصلح.144)]
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قلنا: ال عبرة بالصورة كما أبيح لو أف يأخذ مالو من غاصبو بالتلصص كالسرقة كالقهر كالغلبة 
شك أنو على فعل كاجب أك كإف كاف صورتو صورة محظور، كألنو قد أبيح التأليف لئلماـ كال 

ترؾ محظور على الخبلؼ في جوازه للمؤلَّف، كالظاىر الجواز ألجل النص فيكوف خاصان، 
ككذلك تسليم معتاد الرصد، ككذلك استفداء األنفس من الكفار، كقد ىٌم صلى الٌلو عليو كآلو 

يحـر عليهم ألنو  كسلم بمصالحة المشركين بثلث ثمار المدينة كال يهم إال بما ىو جائز م  أنو
في مقابلة ترؾ المنكر، فينبغي أف يقاؿ: أما المدفوع إليو فيحـر عليو مطلقان ألنو من أٍكل أمواؿ 

الناس بالباطل إالٌ ما خصو الدليل كالتأليف، كأما الداف  فإف كاف على فعل محظور أك ترؾ 
رتشاء الذم ىو كبيرة ما كاجب فحراـ إالٌ ما حـر لسبب آخر كهدايا األمراء، فيكوف حقيقة اإل

أكمأ إليو تنبيو النص بقولو تعالى: }كال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ك تدلوا بها إلى الحٌكاـ 
لتأكلوا فريقان من أمواؿ الناس باإلثم كأنتم تعلموف{ كما عداه مما دٌؿ عليو الدليل فحراـ ال 

 يقط  بكبره إالٌ لدليل يخصو كأكل ماؿ اليتيم.
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 ( السؤاؿ الخامس كالعشركف )قاؿ أيده الٌلو( سؤاؿ:25)
ما جرت بو عادة أىل جهات صعدة من كوف المهر إنما يسلم م  الطبلؽ أك الموت عرفان جاريان 



إالٌ أشياء معركفة من حلية كنحوىا بحيث لو عرؼ الزكج لزـك تسليم المهر لما تزكج، فهل يعد 
العرؼ؟ فإذا طالبت المرأة بمهرىا بعد الدخوؿ فهل ذلك من صفات العقد التي يعمل فيها ب

يحكم الحاكم بالتسليم أـ ال؟ م  أف أىل المذىب قد نصوا أف التأجيل العرفي كاللفظي، 
كنصوا أف شرط التأجيل أف يكوف إلى مدة معلومة، فما المرجح في ذلك على كبلـ أىل 

 المذىب؟.
 *الجواب الخامس كالعشركف:

سط لها القاضي أحمد بن يحيى حابس في المقصد الحسن كنسب أف ىذه المسألة قد ب
العرؼ إلى أىل صعدة، كلكن النسخة غائبة م  الكتب، كالمذىب أف التأجيل المجهوؿ باطل، 

كىذا منو، كأنها إذا طالبت كجب التسليم كما في ثمن المبي  إلى أجل مجهوؿ فإنو يلـز 
فإنو الحق بالمجهوؿ، كجرت عادة كثير من [( كلو أيجل بمثل الصِّراب كنحوه 146حاالٌ)]

 علماء صعدة كغيرىم بإتباع ىذا العرؼ كلزكمو كىي مسئلة نظرية.
_________________ 

[( ػ ىذا إف كاف التأجيل في ثمن المبي  بعد العقد، أما إف كاف حاؿ العقد فيفسد 146)]
وفيق. تمت إمبلء موالنا العبلمة العقد كما نص عليو اإلماـ عليو السبلـ في مواض  كالٌلو كلي الت

 الحجة / مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدم أيده اهلل تعالى.
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 ( السؤاؿ السادس كالعشركف )قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ:26)
ماقولكم في المحاجر كما جرت بو عادة أىل الزماف من شرائها بالماؿ الكثير ثم يتنازعوف في 

في المبي ؟ فإف حكم الحاكم بعدـ صحة البي  كعدـ لزـك الثمن ثمن أك يحصل شفي  
كبإشتراؾ الناس فيها حصلت الفتنة كلم يق  للحكم تأثير، كإف حكم بالصحة أك بالمن  لمن 
يريد اإلشتراؾ فهل لذلك كجو شرعي كمساغ مرضي؟ كإف ترؾ الحكم بينهم فهل يأثم الحاكم 

 م  المشاحة في ذلك أـ ال؟.
 ادس كالعشركف:*الجواب الس

أف المحاجر حقوؽ عامةه، الناسي فيها على سواء لقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) الناس 
شركاء في ثبلث.... (( لكن اشتراكها ال يمن  قسمتها لثبوت الحق ألىل المحبلت المجاكرة 

لنسبة إلى لها، كىو األكلى لما فيو من الصبلح كدف  الفتن، فتصير من باب الحقوؽ الخاصة با
أىل كل قرية كنحوىا فيصح قسمتها كىبتها على غير عوض كإباحتها على قاعدة الحقوؽ، 



كإنما الممنوع أخذ العوض عليها إذ ال يصح بي  الحق، فما سألتم عنو من شرائها بالماؿ 
الكثير حكم البي  باطل، فإف أبيح الثمن فاإلباحة تبطل ببطبلف عوضها، كال شفعة فيها لتوقف 

[(، فعهدة 147شفعة على البي  الصحيح، كالثمن في يد البائ  كالغصب إالٌ في األربعة)]ال
الحاكم أف يحكم بما أنزؿ الٌلو كال يتب  أىواءىم، فإف كاف حكمو يؤدم إلى منكر ترؾ الحكم 
كما يترؾ األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر لذلك، كللحاكم النظر مهما كاف من أىلو فيما 

تنة بينهم كيكوف أقرب إلى مصلحة الجمي ، ألف الحديث المذكور محموؿ على ماىو يدف  الف
علي أصل اإلباحة من الماء كالنار كالكؤل للعلم بأنو إذا حصل أم أسباب الملك أك الحق 

ملكت كاستحقت، فبل يقاؿ: إف القوؿ بالقسمة كاإلباحة بعد ثبوت الحق ينافي معنى 
 الحديث، كالٌلو أعلم.

_________________ 
 [( ػ األربعة ىي:147)]

 أنو يطيب لو ربحو، كيبرأ من رد إليو، كال أجرة إف لم يستعمل، كال يتضيق الرد إال بالطلب.
كقولو: يطيب ربحو: المراد إذا باعو كاشترل بثمنو آخر فباعو كربح فيو، ألف ثمنو صار في يده 

، ألنو يجب عليو رده لمالكو، كالٌلو كلي بإذف مالكو، كليس المراد أنو يطيب لو ثمنو إذا باعو
 التوفيق. انتهى من موالنا مجتهد العصر/ مجدالدين المؤيدم أيده الٌلو تعالى.
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 ( السؤاؿ الساب  كالعشركف ) قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ:27)
ان؟ إذا قالت المرأة: )إشتريت منك طبلقي بمهرم(. فقاؿ: أنت طالق، ىل يكوف رجعيان أك خلع

 كىل يبرأ من المهر م  المراجعة كعدمها أـ ال؟.
 *الجواب الساب  كالعشركف:

أنها إف كانت ناشزة كق  خلعان يمن  الرجعة كالطبلؽ، ألف ىذا عقد كىو يقـو اإلمتثاؿ في 
الخل  مقاـ القبوؿ، ىذا إف كاف المهر باقيان بذمة الزكج، ككذا إف سقط عنو كأراد مثلو، أك 

الزكج كىي المبتدأة ال إف ابتدأ ىو كق  رجعيان في العقد كما في المثاؿ ال في  جهبل سقوطو أك
الشرط فبل يق  شيئان، كإف كانت غير ناشزة بطل العوض ككقعت طلقة رجعية، ألنو يصير ميٍختػىلُّوي 
رجعيان، كال يقاؿ: إف ىذا اللفظ كناية طبلؽ يفتقر إلى النية، ألف الكناية فيما إذا شرت المرأة 

 نفسها ال طبلقها.
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 ( السؤاؿ الثامن كالعشركف )قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ:28)
ما قولكم رضي الٌلو عنكم في بي  الرجاء المتعارؼ بو م  استكماؿ شركط البي  ثم بعد انبرامو 
يرضى المشترم أف البائ  إذا أتى بالثمن أنو يرج  لو مبيعو بما شرل، كالبائ  غير منسلخ عن 

بي  بل راجو عوده لو، كالمشترم غير متيقن بقاء المبي  تحت يده، فهل تحل الغلة للمشترم؟ ال
كىل يفترؽ الحاؿ بين جعل المدة معلومة أك مجهولة؟، كبين كوف الثمن المدفوع القيمة 

المتعارؼ بها أك دكف ذلك؟ كىل تثبت فيو الشفعة لمن لو سبب أـ ال؟ كىل ىذا الرجاء إقالة 
 ن بلفظها أـ فسخ؟.كإف لم يك

 *الجواب الثامن كالعشركف:
أف بي  الرجاء لو صور عديدة كضابطو ما كاف قصد المشترم فيو ىو الغلة فهو الرجاء المحـر 

ألف الثمن في حكم القرض كالغلة منفعة في مقابلو فيكوف قرضان جر منفعة، كمضمر الرباء 
ترم فيو ىو التملُّك كالغلة تب  من كمظهره على سواء عند أىل المذىب، كما كاف قصد المش

الزمو فاإلقالو إلى أجل مجهوؿ مفسدة كإلى أجل معلـو لها حكم خيار الشرط، كإف كانت 
 بلفظ اإلقالة كيأتي فيها ما يأتي في ىذه األنواع.
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كىذه المسألة المسئوؿ عنها ىي التي صدرىا صاحب البياف في مسألة بي  الرجاء الذم 
أىل زماننا حيلة في تحليل الربا، كجعل الضرب األكؿ أف يقوؿ: )بعت منك بي  رجاء استعملو 

الي أف آتيك بحقك(، أك لم يلفظ بذلك بل ىو عرؼ لهم ظاىر أف البائ  متى رد على 
المشترم مثل ما أعطاه استرج  المبي  رضي المشترم أـ كره، كال يراعوف في ذلك فسخان كال 

لمذىب، فبل يطيب للمشترم شيء من ثمار المبي  كال منافعو قط كلو إقالة، فهذا باطل على ا
أباحها لو البائ  أك كىبها أكنذر بها ألف ذلك حيلة في الربا، كيلزمو أجرة المبي  كلو ضمن لو 

البائ  دىرىؾ المبي ، كإذا تلف المبي  ضمنو كما في البي  الباطل، فبل فرؽ حينئذو بين علم المدة 
ن استواء الثمن كالقيمة كاختبلفهما، كال شفعة لمن لو سبب، كليس بإقالو كال كجهلها، كال بي

فسخ لبطبلف العقد من أصلو ألف أىل المذىب يجعلوف مضمر الربا كمظهره، فيعتبركف القصد 
خبلفان للمؤيد بالٌلو عليو السبلـ، فعنده أف العبرة بالعقد ال الضمير، كأىل المذىب يجعلوف 

شرط المنطوؽ بو، فهذا في الصورة التي ذكرىا السائل، كإالٌ فقد نصوا على العرؼ الجارم كال
الضرب الثاني، أف البي  إذا استكمل شركط الصحة انقسم إلى قسمين، أحدىما: أف يكوف 



قصد المشترم إنما ىو التملك ال التوصل إلى الغلة، فهذا بي  صحيح بكل حاؿ كليس من 
لرد أك اإلقالة إلى أجل معلـو فهو من باب خيار الشرط على عقود الربا، ثم إف كاف فيو شرط ا

بابو، كإلى أجل مجهوؿ يوجب الفساد مالم يكن طارئان إذ ال يلحق بالعقد المفسد الطارمء، 
كإف كاف غرضو التوصل إلى الغلة صار من باب الربا سواء كاف مظهران أك مضمران لمنعهم كل 

قد الصحيح الجائز متوقف على سقوط خيار البائ  أك حيلة توصل إليو، كثبوت الشفعة في الع
 انقضاء مدتو، كالٌلو أعلم.
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 ( السؤاؿ التاس  كالعشركف )قاؿ رضي الٌلو عنو( سؤاؿ:29)
امرأة مات زكجها أك طلق كقد ظهرت عليها أمارات الحمل من عيافة ككبر بطن كإنقطاع حيض، 

ل فهل يحكم بانقضاء العدة م  كفاء األرب  السنين فلم تزؿ كذلك زايدان على أكثر مدة الحم
أك يحكم بأنو ال حمل البتة؟ كىل يجوز لها أف تتزكج بعد مضي أكثر الحمل كمن المعلـو بقاء 
الحمل في بطنها أـ تمكث السنين الكثيرة ال ذات زكج كال فارغة؟ كىذه المسألة حادثة في  

بطنها كبقاؤه في بطنها فما يكوف الحكم في كثير من النساء، كقد تيقن للمرأة موت ما في 
 ذلك؟.
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 *الجواب التاس  كالعشركف:
عند أىل المذىب أف أكثر الحمل أرب  سنين مطلقان، لحديث أمير المؤمنين عليو السبلـ كما 
في االنتصار كضياء ذكم األبصار كغيرىما، فإف كاف الوض  لفوؽ أرب  سنين من الوفاة لم 

حصلت أمارتو فيجب القضاء بحكم الدليل بأف الٌلو تعالى قد أجرل العادة أف  يلحق بو كلو
الحمل ال يلبث أكثر من ذلك ال حيان كال ميتان، لما في تحديد المدة من المصلحة، إذ لو أطلق 
الحكم الضطربت األحكاـ الشرعية في ذلك كأدل إلى مفاسد، كألف األمارات إنما ىي قرائن 

نص أىل الطب على عبلج العلة التي ترفس في البطن كالجنين، ككذلك  مفيدة للظن، كلهذا
انقطاع الحيض كغيره من أمارات الحمل تحصل لعلل في البطن، كلما يجوز على البشر من 

العمد كالخطأ، كيجوز أف تجام  مكرىة أك نائمة أك زائلة العقل كنحو ذلك، فهذه التجويزات 
ـ الدليل الذم استفيد منو الحد بالقدر المعلـو المطابق تصير إلحاقو مظنونان ظنان ال يقاك 



لمصلحة األحكاـ، كلهذا قاؿ بعض العلماء: إنها تحد، كالمختار عدـ الحد حمبل لها على 
، كذلك ال ينافي إلحاؽ الولد بها كنفي نسبو ممن  السبلمة لتجويز ما ذكرناه من اإلكراه كالنـو

و حقان بمجرد القرائن التي ال دليل عليها، ىذا توجيو  قد انقضت عدتها منو شرعان كعدـ إلزام
كبلـ أىل المذىب كإف كانت المسألة نظرية كللناظر نظره، لكن كبلمهم البيني الذم ال غبار 

 عليو.
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كأما عن الطبلؽ فالبائن كالرجعي بعد إقرارىا بانقضاء العده حكمو ما مر، إذ اإلقرار أقول طرؽ 
ى:}بل اإلنساف على نفسو بصيرة{، نظيره لو أقر لغيره بعين في يده ىي ملكو الحكم لقولو تعال

لزمو إقراره، كال يقاؿ: إف إقرارىا باالنقضاء يتضمن إسقاط حق لغيرىا كىو الجنين مثبلن، ألنٌا 
، كلهذا قاؿ تعالى: }كال يحل -أعني الحمل كالحيض -نقوؿ: ىذا أمر ال يعرؼ إالمن جهتهن 

ا خلق الٌلو في أرحامهن{ فإذا أقرت باالنقضاء قبل قولها كصار ىو الظاىر لهن أف يكتمن م
كالمناط الشرعي المعموؿ بو كدار الحكم عليو، كأيضان فلو أبقينا حق الجنين لـز منو بطبلف 

اإلقرار كىو ال يصح، كألف األحكاـ غالبان تتب  الظاىر، كلهذا يحكم بالولد للفراش الجديد م  
من األكؿ فيما دكف األرب  السنين، كأف يكوف الذم انقضت بو العدة دـ علة تجويز أف يكوف 

 أك فساد، كلكن لم يحكموا بهذا، بل أناطوا الحكم بالظاىر، كالفراش الجديد.
نعم كأما في الرجعي فيلحق بو تجويزان للرجعة كحمبلن على السبلمة إف أمكن حملو على كطئ 

ماـ المهدم عليو السبلـ في األزىار من قولو: )ككذا بعده منو حبلؿ، كيتفرع عليو ما ذكره اإل
 بدكف ستة أشهر ال بها أكبأكثر إالٌ حمبلن ممكنان من المعتدة بالشهور لليأس(.

 كسألتم: ىل يجوز لها أف تزكج بعد األرب  السنين كالحاؿ ما ذكر؟.
كتطهر من النفاس  كالجواب: أف لها أف تتزكج كلكن تمتن  من الوطئ فبل يجوز لها حتى تض  
 كما ذكركا في استبراء الحامل من زنى، كأما العقد عليها فجائز، كالٌلو أعلم.
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* * * * * 
من موالنا أمير المؤمنين المهدم لدين رب  -ثم قاؿ رضي الٌلو عنو: فهذه أسئلة المطلوب 

منكم على حسب الجواب عليها جوابان مبسوطان باألدلة الشافية كيكوف ذلك  -العالمين 



إمكانكم، كم  تماـ الجواب أرسلوا بهذه السؤاالت كجواباتها جزيتم خيران، كالسبلـ عليكم 
كرحمة الٌلو كبركاتو، كالسائل مسترشد كىو الفقير إلى الٌلو إبراىيم بن عبد الٌلو الغالبي كفقو الٌلو 

 لصالح العمل، انتهى لفظو.
لٌلو كبركاتو، كقد صدرت الجوابات حسب اإلمكاف فنقوؿ: كعليكم يعود جزيل السبلـ كرحمة ا

بعوف المناف حسبما ذكرنا في مستهلها، كالحمد هلل على كل حاؿ من األحواؿ، كالصلوة 
 كالسبلـ على سيدنا محمد خير نبي كعلى آلو خير آؿ.

قاؿ في األـ كحرره بقلمو العبد الحقير المفتقر إلى الملك الكبير عبد الٌلو أمير المؤمنين 
 المهدم لدين رب العالمين لطف الٌلو بو كبالمؤمنين آمين.

قاؿ في األـ كافق الفراغ ليلة الجمعة المباركة لعشر بقين من شهر جمادل األكلى سنة 
 ىجرية ( كال حوؿ كال قوة إال بالٌلو العلي العظيم.1299)

بن علي بن علي بن قاؿ في األـ: يقوؿ العبد الفقير، المعترؼ بالتقصير إبراىيم بن عبدالٌلو 
 قاسم بن لطف الٌلو الغالبي كفقهم الٌلو آمين:
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 الحمد هلل رب العالمين كصلى الٌلو كسلم على سيدنا محمد كآلو الطاىرين آمين:كبعد:
فلما كصلت إلينا ىذه الجوابات الفريدة، كالحكم البديعة المفيدة، التي بها تنشرح الصدكر، 

رح كالسركر، كشفت عٌنا غياىيب الظلم، كأىدت إلينا بدائ  الحكم، كبالتملي فيها يحصل الف
، كرفعت الهمم، فلقد اشتملت على معاف سط  صباحها مستنيران، كظهر  كأذىبت عنا الهمـو
شعاعها مستطيران، حتى صارت مشرقة الجٌو مغدقة النٌو، مونقة الضوء، تضعف الخواطر عن 

اح ما يساكيها، قد عٌم نورىا عند كصولها اآلفاؽ، إدراؾ معانيها، كتصغر القرائح عن اقتر 
كسمت كارتفعت على طويبلت األعناؽ، فهي ببل شك مغناطيس النفوس، كاألماف من كل 
بؤس، كالركضة الجامعة لكل ببلغة أنيقة، كالمحتوية على كل معنى حسن كفصاحة غديقة، 

اتها، كأينعت ثمارىا فهزتها سقت سماءي المعاني أرضى ألفاظها فنبتت بأحكاـ كمعاني زكى نب
لواقح األفكار كاألنظار فتساقط ثمارىا، فبل يبرح الناظر مستخرجان للدر الحساف، إلى أف 

ينتهي إلى ما ال يخطر على األسماع كاألذىاف، لم يترؾ مقفبلن إالٌ فتحوي ككشفو، كال مختومان إالن 
تهج القلب بها سركران، كيف ال تكوف  أذىب خاتمو كعٌرفو، فعاد الظبلـ منها ضياءن كنوران، كاب

كذلك، كمنشيها كمرص  درر ألفاظها كموٌشيها،ىبلؿي ىالة العلماء األطهار، كفرع األئمة البدكر 
المتؤللئة األنوار، كالهادية إلى دار القرار، مىٍن لو اليد الطولى في معجزات الببلغة، الفائق ألبناء 



ـو فاستخرج الدقائق ككقف على خفيات الحقائق، زمانو في الفصاحة، من خاض في بحار العل
بقية العلماء المعتبرين، كخبلصة اآلؿ األكرمين موالنا أمير المؤمنين كسيد المسلمين المهدم 

 لدين الٌلو رب العالمين أيد الٌلو الدين ببقائو،
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يت من اإلسبلـ، كضاعف بو الرحمة على أكليائو، كأعظم بو النقمة على أعدائو، كأحيا بو الم
كأشاد بو ما اندرس من األحكاـ، ككاف لو خير ناصر كمعين، كحفظو بما حفظ بو الذكر المبين، 

بحق محمد كآلو األكرمين، كبعد أف تأملت ما احتوت عليو، كتفٌهمت ما تضمنت كأشارت 
 اليو، قلت:

 ىذم الرياضي التي قد راقت البصرا .... فسرِّح الطرؼ فيها تبلغ الوطرا
 انت مسائلينا ليبلن فبلح لها .... نوره يضئي كضوء الشمس إٍذ ظهراك

 كانت مسائلنا بكران مختمةن .... ففضَّها من لبيت المجًد قد عىمرا
 قد أطفأت نارى كربي إذ رأيتي بها .... سٍؤلي كشاىدتي ماللعقل قد بهىرا
 ذراسلت على جيش ىٌمي سيف نصرتها .... فانسلَّ ىمِّي لواذان خائفان ح

 كذقتي منها جنيان من فواكهها .... لو ذاقو مٍن براه سٍقمو لبرا
 ككيف ال كىي ممن طابى عنصره .... لوال سناهي لبدر التٌم ما ظهرا

 العالمي الكاملي المشهوري مٍن ظهرت .... لو الفضائلي حتي فاؽى كاشتهرا
ـى فهو لدين اهلل قد نص ـى الٌلو عثرتنا .... مذ قا  رابأمره قٍد أقا

 حاكم المفاخر ال تخفى فضائليو .... إال على أبلوو ال يعرؼ القمرا
 نمت بو دكحة زيتونة ظهرت .... مشكاةي مصباحها قد ضاىت الدررا

 يملي العلوـى التي أمواجها زخرت .... فالبحر مٍن أجلو قد صار مستترا
 فالٌلو ينصر راياتو لو نيًشرت .... على العدٌك الذم بالكفر قد شهرا

 كالٌلو يبقيًو لبلسبلـ ملتجأن .... غوثان مغيثان كمثل النو إٍذ مطرا
 فالحمدي هلًل زاؿ الهمُّ كانفرجت .... عنَّا مهمات ما في الصدر قد سترا
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انتهى المنقوؿ على األـ، كقد كاف تصحيح ىذه النسخة السؤاالت كالجوابات عند عرضها 
من شهر رجب سنة 15كقد تم ذلك بحمد الٌلو في على األـ، كلم نأؿي جهدان في ذلك، 

 ىجرية. 1387
 مفتي اليمن األكبر شيخ اإلسبلـ:/

 أبو الحسنين/ مجدالدين بن محمد المؤيدم الحسني.
 السيد العبلٌمة/ يحيى راكية الحسني.

 السيد العبلٌمة/ الحسن بن محمد الفيشي الحسني.
 القاضي العبلٌمة/ صبلح بن أحمد فليتة.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
تمت مراجعة ىذا الكتاب كتصحيحو مقابلة على األصل كقراءة على موالنا كحجة عصرنا / 

/جماد 21مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدم أيده اهلل تعالى كأطاؿ بقاه، كذلك في 
سى ىػ _ عبد المجيد بن عبدالرحمن بن حسن الحوثي، محمد بن علي عي1419األكؿ سنة 

الحذيفي، عبدالعزيز بن محمد الشاذلي، محمد بن ناصر الحذيفي، يحيى بن عبدالرحمن بن 
 حسن الحوثي، كفقهم اهلل تعالى آمين، كالحمد هلل رب العالمين.

 تم الكتاب
 كالحمد هلل المنعم الوٌىاب
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